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Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu EĢ BaĢkanı

Değerli Meslektaşlarım,
Ülkemizin eğitim aracılığıyla iktisadi ve sosyal hayata etkileri çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı engelleyen problemler, ülke genelindeki öğrenim düzeyinin milletimizi daha üst seviye getirmesi milli bilincin istenen noktaya
erişme, dünyadaki eğitim gelişmelerine ulaşılmakta geç kalınmaması gibi bir çok alanda düzenlemeyi kapsayacak
yaklaşımlar dikkate alınarak cumhuriyetin kuruluşunda eğitimle ilgili hedefleri ve felsefenin belirlendiğini söyleyebiliriz. Nitekim ülke genelinde eğitim birliğini sağlamak amacıyla cumhuriyetin ilanından sonra TBMM tarafından
öncelikle “Tevhidi Tedrisat” kanunu yürürlüğe konmuştur. Hedeflenen ideallere ulaşıp ulaşılmadığını geçen yüzyıllık zaman dilimi içinde, eğitimimizin ve buna bağlı olarak ülkemizin ulaştığı büyük değişim ve başarıdan anlamak
mümkündür.
Bu kapsamda özel okulların dünden bugüne eğitime katkılarına baktığımızda eğitim sistemimize önemli katkıları
olduğu tartışmasızdır. İyi düzeyde yabancı dil öğretimi, iyi ve yeterli imkanlarla donatılmış fen laboratuvarları,
spor ve sosyal tesislerin sağladığı çalışma alanları, öğrencilerin hizmetine verilen zengin kütüphaneler… gibi fark
yaratan ortamlar öğrencilerin başarısını olumlu etkilemekte ve TEOG veya ÖSYM sınav sonuçlarında bu etkiyi görebilmekteyiz.
Eğitim aynı zamanda kuşaklar arasında toplumsal, kültürel vb değerlerin aktarım sürecini de ifade ediyor. Toplumsal, kültürel, bilimsel, maddi ve manevi değerlerimizin sonraki kuşaklara aktarılması da eğitim aracılığı ile yapılmaktadır. Ders programlarında yer alan konular, öğretmenlerimizin bilgi birikimi ve yönlendirmeleri genç nesillerimizi bu hususlarda bilinçlendirmektedir. Bu alanlardaki paylaşım ve aktarım kanallarında sorunlar yaşandığına
pek rastlanmamaktadır. Çünkü bu değerler sadece bireyi veya ailesini ilgilendiren kişisel bir özellik taşımaktan öte
ulusal önem taşımaktadır .
Türkiye’de ulusal başarılar kadar uluslararası başarılar da çok önemsenen bir konu. Uluslararası başarı elde etmek
her ülkenin başlıca hedefleri arasındadır. Doğal olarak ülkemizde de önemsenmektedir. Ülkemiz gençlerinin ve
bilim adamlarımızın birçok alanda elde etmiş olduğu uluslararası başarının arkasında eğitim olduğu kuşkusuzdur.
Zaten başka biçimde olması mümkün değildir. Asıl hedefimiz bu başarıların daha çok alanda ve daha çok sayıda
olması için neler yapılabileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu hususta eğitime gönül vermiş olanların yetenekli ve
çalışkan çocuklarımızı teşvik etmesi ve desteklemesidir.
Türkiye geçtiğimiz birkaç aydan bu yana kritik süreçleri yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Özgür bireyler yetişmesi açısından eğitim sisteminin oynadığı rol büyüktür. Eğitim konuları işlenirken çeşitli metotlar uygulanır. Konunun
daha iyi anlaşılması için bazen “iyi örnekler” gösterilirken bazen de “kötü örnekler” gösterilir. Sözünü ettiğimiz bu
olay sakat beyinlerin (zihniyetlerin ortaya koyduğu “kötü örnek” erden bireyken, özgür birey olarak yaşamak
isteyen ve bu uğurda canını veren şehitlerimizde şüphesiz en “iyi örnek”tir. Bu ve benzeri kötü örneklerin bir daha
yaşanmaması için biz eğitimcilerin görevi, özgür düşünen, cumhuriyet ve demokrasinin ülkemize sağladığı kazanımların değerini bilen, halk iradesine saygı gösteren, milli ve manevi değerleri benimsemiş gençler yetiştirmektir.

Eğitimde Olumlu YaklaĢım: Etkileri ve Önemi
Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve Ġlkokul Komisyonu üyelerinin iĢbirliği ile düzenlenecek olan VII. Temel Eğitim Sempozyumu 3-4 Aralık 2016 tarihlerinde üyemiz ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Okulları Özel Natuk Birkan Ġlkokulu ve Ortaokul Ayazağa YerleĢkesinin ev sahipliğinde
gerçekleĢtirilecektir.
―Eğitimde Olumlu YaklaĢım: Etkileri ve Önemi‖ baĢlıklı VII. Temel Eğitim Sempozyumunda iletiĢim, farkındalık ve saygı, sınıf yönetimi ve çatıĢma çözümü, mizahın olumlu yaklaĢımlardaki etkileri gibi konular ele alınacaktır. Eğitimcilerimize okullarındaki uygulamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen VII.Temel Eğitim Sempozyumu‘yla ilgili program ve katılım Ģartlarına
http://temelegitim.tozok.org.tr adresinden ulaĢılabilir.

Sempozyuma katılmak isteyen
okullarımızın,
katılımcı kayıtlarını,
23 Kasım 2016 tarihine kadar
http://temelegitim.tozok.org.tr
adresinden online olarak
yapmaları rica olunur.
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“EĞĠTĠMDE ÖNGÖRÜLER & FUTURE PROSPECTS IN EDUCATION”
Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalıĢmalarına önemli
katkılar sağlayan eğitim sempozyumlarının on altıncısı 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya
Kaya Palazzo Otel‘de gerçekleĢtirilecektir.
“Eğitimde Öngörüler & Future Prospects in Education” temasıyla düzenleyeceğimiz sempozyumda Türkiye‘den ve dünyadan uluslararası bilim insanları ve uzmanların katılımıyla milli eğitimimize ve özel okullarımıza katkıda bulunacak bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır. Sempozyum, konferanslar ve eĢ zamanlı sunumlar Ģeklinde gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca eğitim tedarikçileri ürünlerini eğitimcilere sunma fırsatı bulacaklardır.
AçılıĢı Milli Eğitim Bakanı Dr. Sayın Ġsmet YILMAZ‘ın teĢrifiyle yapılacak olan ve Milli Eğitim
Bakanlığı bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek baĢkanları, çok değerli akademisyenler, özel okul yönetici ve öğretmenleri ile basın mensuplarının katılımı ile gerçekleĢecek
16.Geleneksel Eğitim Sempozyumumuzun tüm katılımcılar için verimli ve baĢarılı geçmesini
diliyoruz.

XVI. Eğitim Sempozyumu
26-28 Ocak 2017
tarihlerinde
Antalya Kaya Palazzo
Otel’de
gerçekleĢtirilecektir.
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“Özgürlük ve Bağımsızlık Üzerinde Kuzey IĢıkları:
Kuzey Avrupa'nın Özel Okulları”
25 Ocak 2014 tarihinde üyesi olduğumuz Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği
(European Community National Association of Independent Schools-ECNAIS) tarafından
17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Almanya- Berlin‘de ―Özgürlük ve Bağımsızlık Üzerinde Kuzey IĢıkları: Kuzey Avrupa'nın Özel Okulları‖ temalı bir konferans düzenlenecektir.
Konferansa katılmak isteyen okullarımız http://www.ecnais.org/event-registration/ adresinden
rezervasyonlarını yaptırabilirler.

Rehberlik Komisyonumuzun katkılarıyla, okul psikolojik danıĢmanlarına yönelik düzenlenen sinerji toplantılarının beĢincisi; Gestalt psikoterapisti Nur YaĢar‘ın konuĢmacı olduğu ―Kaçarsan VaroluĢun Stresinden,
Bulursun YaĢamanın Stresini!‖ konusuyla 29 Eylül PerĢembe günü dernek merkezimizde gerçekleĢtirildi.

20 özel okuldan 27 rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleĢtirilen 5. Sinerji Toplantısında
Nur YaĢar’ın sunumundan notlar;

Kaçarsan VaroluĢun Stresinden, Bulursun YaĢamanın Stresini!
En genel anlamıyla stres kiĢinin hali hazırdaki dengesini bozan, kiĢiye güç gelen, baskı ve engellenme yaratan, bedensel, duygusal ve zihinsel gerginlik durumudur.

Aslında kabaca iki tür stres yaĢarız.

Stres Kaynakları

anlamında değil de cevaplar üretebildiğimiz, verdi-

 ĠĢyerinde, okulda evde

huzurumuzu bozan bir

geliĢme olması
 Hasta olmak
 Kazalar
 Benliğimize yönelik tehditler algılamak; aĢağı-

lanmak, hakarete uğramak, haksızlıklara maruz
kalmak,
 AlıĢık olduğumuz durumlarda değiĢiklikler olması,

kuralların değiĢmesi, çevremizin değiĢmesi, iĢ,
okul değiĢtirmek,
 ĠliĢkide olduğumuz kiĢinin değiĢmesi veya istekle-

rinin farklılaĢması,
 Çok

sevdiğimiz iki yakınımızın çatıĢmasında
taraf tutmaya zorlanmak,

 Ġstemediğimiz bir Ģeyi yapmak için ısrar edilme-

si…

21

 Kısa süren stresler
 Süreğen stresler
Kısa süren stres terimini bir anda ortadan kalkması
ğimiz cevaplarla belli bir süre sürse de çözüme kavuĢturabildiğimiz ve ortadan kalkan stresler anlamında kullanıyoruz.
Örnekler;
 Çok sorumluluk almak, ―bıktım artık‖ demek ama
sorumluluk almaya devam etmek.
 Bir iliĢkide veya birden çok iliĢkide istemediğimiz
çatıĢmalar yaĢamak. ÇatıĢmaların sonunda kızgınlık, kırgınlık yaĢamak, küserek ayrılmak.
 Tez canlı, aceleci davranmak ve bu özellikten
dolayı yıpranmak.
 Ġstemediğimiz halde her Ģeyin kafamıza takılması,
 Her akĢam yatağa gergin, tükenmiĢ, yorgun hatta
mutsuz girmek..

 Saçma görünecek bir durumdan veya olay-

dan korkmak, kaygı duymak.

belirlenmiĢ bir programa göre gerçekleĢmez
dinamik bir süreç içinde meydana gelir. Yolu

 Kronik bir alıĢkanlığı istemeden sürdürmek.

bu nedenle tahmin edemeyiz. Düz giderken

 Ġçinde bulunulan ortamdan, koĢullardan

birden sağa sapar, sağa doğru giderken baĢ-

büyük rahatsızlık duymak. Ancak o ortam

ka bir yöne sapar. Hepimiz hayat yolumuzda

ve koĢullarla ilgili değiĢimin yaratabileceği

ummadık kaymalar, dönüĢler, hızlanmalar,

olumsuz etkileri düĢünüp devam etmek.

yavaĢlamalar görmüĢüzdür. Ġnsan son nefesi-

 BaĢka insanlara ―hayır‖ diyememek, istek-

ne kadar bir oluĢ halindedir ve aĢkın bir varlık-

lerini geri çevirememek ve bu nedenle kendimizi ve yakın çevremizi arka plana itmek..

tır.
Dört temel kaygımız;

Her canlının yaĢamda ilk amacı hayatta kal-

 Ölüm,

maktır. Diğer amacı ise geliĢmek ve büyümek-

 Yalnızlık,

tir. Strese bu çerçeveden baktığımızda stres

 Anlamsızlık,

öncelikle varlığımızı sürdürebilmek, hayatta

 Özgürlük.

kalabilmek için vardır diyebiliriz. Hayatta kalabilmek değiĢen durum ve koĢullara yanıt verebilmemiz ile mümkün olur. Stres bizi yeni bir
denge kurmak için bir yanıt üretmeye iter. Yani bir değiĢime bir değiĢimle cevap veririz. DeğiĢen evrende değiĢmeyerek kalırsak yaĢama
Ģansımız ortadan kalkar.
Süreğen stresler bizim düzenleme yapmadığımız yani ortama, Ģartlara, bağlama göre değiĢkenlikler göstermeyen sabitleĢmiĢ davranıĢ
biçimlerimizdir. Süreğen stresler yaĢam yolumuzda kendimiz olmamıza engel oluĢturur.
VaroluĢçu yaklaĢıma ve GeĢtalt terapi
yaklaĢımına göre süreğen stres…
Her iki yaklaĢıma göre de insan dünyaya geldiği andan itibaren kendi varoluĢu yolunda yürüyüp kendini gerçekleĢtirir. Yolumuzun en

Tüm canlılar ölümlüdür. Ancak insan diğer
canlılardan farklı olarak bunun farkındadır.
Nereden geldiğimizi bilmeyen ve nereye gideceğimizi bilmeyen sonlu bir varlık olduğumuzun bilincindeyizdir. Ölümün ne kadar yakın
ve kaçınılmaz olduğu gerçeğini biliriz ama yaĢamın hep devam etmesini isteriz.
Yalnızlık (varoluĢçu yalıtım): Ne kadar diğer
insanlarla, nesnelerle, dünya ile yakın olmaya
çalıĢırsak çalıĢalım sonunda bizi durduran bir
sınır vardır. Diğeri ile bir olma isteğimiz ile
diğerinden yalıtılmıĢ olma gerçeğini beraber
yaĢarız.
Bu dünyada daha önceden belirlenmiĢ bir anlam yoktur. ‗Neden ve nasıl yaĢayacağız?‘ sorusu karĢımıza gelir. YaĢamın anlamını baĢkalarının kurmasını istesek de bu anlam bizi

önemli belirleyicileri yönelimlerimiz, dürtüleri-

taĢımaz. Ancak kendi kurduğumuz anlamlarda

miz, eğilimlerimizdir.

dönem dönem çöker. Anlamı olmayan bir ev-

Kendini gerçekleĢtirmek demek kiĢi ne olacaksa o

rende olduğumuzu duyarken bir diğer yandan

yönde geliĢmesi büyümesi anlamına gelir. Bu yol

da Ģiddetle anlama ihtiyaç duyarız.
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Özgür

olmamız

bir

yaĢamamıza neden olur. Bu bir varoluĢsal

yükler. YaĢamımızda seçimler

anksiyetedir. Var olmamızla adeta bir kredi

yapabiliriz. Örneğin evlenip evlenmemek, iĢi-

almıĢızdır, yaĢama karĢı borçlanmıĢızdır ve

mizi sürdürüp sürdürmemek, bir iliĢkiye son

bu krediyi ödemek için davet ediliriz. Genelde

verip vermemek ve daha pek çok Ģeyle ilgili

her kararımız risk içerir. Bazı durumlarda fark

seçim yaparız. Bu seçimler iyi olabileceği gibi

bile etmeyiz ve bu anksiyetenin üstesinden

kötü de olabilir, suçluluk duymamıza ve çevre

geliriz.

sorumluluk

omuzlarımıza

büyük

tarafından eleĢtirilmemize sebep olabilir. Yapacağımız seçimler, bizi isteklerimize götürebileceği gibi bir

felakete de götürebilir. Bu

durum, hem özgür olma isteği içinde olmamıza hem de seçme özgürlüğümüzden kaçınmamıza neden olur.

Süreğen stresler bizim anksiyetemizle yüzleĢemediğimiz, çeĢitli yan yollara saptığımız,
duyarsızlaĢtığımız anksiyetelerdir. Bu kaygıdan her yolla kaçmaya çalıĢırız. Farkına varmak, bilmek anksiyete yaĢamamıza neden
olur. Entellektüalize ederiz, üstümüze alınma-

Dünyaya geldiğimiz anda bizim dıĢımızda çev-

yız, baĢkasının sorunu haline getiririz, baĢka-

remizi oluĢturan her Ģeyle karĢılaĢmaya baĢla-

larının sorumluluğu olduğuna inanırız, baĢka

rız. Ġnsanla karĢılaĢırız, eĢya ile karĢılaĢırız,

Ģeyleri kontrol etme ile uğraĢarak konudan

teknikle karĢılaĢırız…

saparız.

Seçim yapmak, karĢılaĢmak demektir. Ġnsan

Bu kaygıdan kaçmak aslında bir geliĢme fırsa-

karĢılaĢmalarla büyüyüp geliĢen bir canlıdır.

tından ve potansiyelimizden kaçmak anlamını

KarĢılaĢmalar bir kapının çalınması gibidir.

taĢır. Kaçınarak potansiyellerimizi yani kendi-

Kapı çalar ve ne ile karĢılaĢacağımızı bilme-

mizi gerçekleĢtirmekten kaçınırız ve büyüme

yiz. Kapıdan içeri karĢılaĢmaktan sevinç duya-

geliĢmemizi durdururuz. VaroluĢçu felsefeciler

cağımız Ģeyler girebileceği gibi bizim asla iste-

bu kaçıĢı varoluĢsal bir suç olarak yaĢadığımı-

meyeceğimiz hatta tehlikeli Ģeyler de girebilir.

zı söylerler.

Ġstemediğimiz olaylar yaĢatabilecek durumlar,
bize zarar verecek insanlar, durumlar, olaylar

Kendimizi gerçekleĢtirmekten uzaklaĢtığımız

girebilir veya özlediğimiz insanlar, ihtiyaç duy-

ve bunun

duğumuz sevgi, Ģefkat dostluk, yakınlık, ilgi,

ittiği ve giderek artan yoğunlukta bir kaygıya

prestij, büyüme geliĢme gelebilir.

doğru gittiğimizi söylerler. Bu sırada kaçınmak

Yani karĢılaĢmalar bize felaketleri de, arzula-

21

da bizi yaĢam yolumuzun dıĢına

istediğimiz anksiyete de çeĢitli biçimlerde bize

dığımız buluĢmaları da getirebilir. Her karĢı-

eĢlik eder. Giderek artan kontrol etme isteği,

laĢma örneğin yeni bir iliĢkiye girmek, ev

tek baĢına kalmak istememek, kararsızlık,

değiĢtirmek, bizi rahatsız eden birisi ile bir

ertelemeler, huzursuzluk, olumsuz düĢünce-

konuĢma yapmak, çocuk sahibi olmak, bir

lerin artması ile seyreden süreğen streslerdir

değiĢim yapmak büyük riskler taĢır. ….

bunlar.

Tüm bunlar kapıyı açmak demektir. Karar

ancak acı veren durumlar yaĢamaktan dolayı

almak yani bir seçim yapma zamanı anksiyete

kaçındığımız yanıtları ararlar.

Aslında arayıĢları bizim üreteceğimiz

Bu yanıtlar kendini gerçekleĢtirmenin büyü-

Bize bu dört anksiyete yaĢamı daha anlamlı,

menin yolunu açınca geri çekilirler. Belirtileri

neĢeli ve canlı yaĢamak için gerekir.

ortadan kaybolur. Bizi kaybolduğumuz varoluĢ
yoluna davet ederler.
Kaygının hep iki boyutu vardır; her iki taraftan
da çekiliriz. Her iki taraf da içimizde güçlüdür

Ne kadar diğer insanlarla,

ve bizi kararsızlığa iter. Her iki güç de eĢittir
ve ikisi de bizi çok yakından tanır çünkü bizim

nesnelerle, dünya ile

parçalarımızdır. Bir yanda isteğimiz diğer
yanda bu isteğe dair güçlü, bizi durduran tehlikelerin varlığı vardır. Birisi isteğimizin peĢinden gitmeyi söyler diğeri ise değiĢimin zararlarını, tehlikesini bize duyurur.
Ġsteğimizin peĢinden gitmek mi yoksa durmak
mı daha iyidir?
Gerçek bir karĢılaĢma, bu kaygılarla bizi
dehĢete soksa da sonrasında yaĢamı daha
anlamlı daha istediğimiz gibi ve varoluĢa
uygun yaĢamamızı sağlar. KarĢılaĢmalardan
sonra daha canlı daha anlamlı bir hayat yaĢama Ģansımız olur. Umutsuzluğun olduğu yerde umut, olumsuzluğun olduğu yerde olumluluk, daralmanın olduğu yerde geniĢleme bizi

yakın olmaya çalıĢırsak
çalıĢalım sonunda bizi
durduran bir sınır vardır.
Diğeri ile bir olma
isteğimiz ile diğerinden
yalıtılmıĢ olma gerçeğini
beraber yaĢarız.

bekler.


Eğer yaĢamın biteceğini biliyorsak zamanı nasıl daha iyi kullanmamız gerektiğini
anlarız.



Eğer hayatımıza anlamı biz veriyorsak
nasıl bir anlam vermek istediğimizi fark
eder bu yolda ilerleriz.



Eğer gerçekten yalnızlığı hissedersek ve
yakınlığa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu
anlarsak iliĢkilere özen gösteririz.



Eğer ne yaparsak yapalım öncelikle kendimizden sonra da her Ģeyden sorumlu
olduğumuzu bilirsek sorumluluklar üstlenir, yaĢamımıza sahip çıkarız.
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Derneğimiz adına eĢ baĢkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU‘nun baĢkan yardımcılığını yaptığı TOBB Türkiye
Eğitim Meclisi, 2016-2017 döneminin ilk toplantısını, Eğitim Meclisi BaĢkanı Dr. Yusuf Ekinci baĢkanlığında,
özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinin katılımıyla 18 Ekim 2016 tarihinde Ankara TOBB
Merkezinde gerçekleĢtirdi.
Toplantıda, bu yıl yapılması planlanan IX. Türkiye Sektörel Ekonomi ġurası‘nda sunulacak olan sektörün
öncelikli sorun ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca eğitim meclisi üyeleri, kendi faaliyet alanları bağlamında
sorunlarını ortaya koyarak görüĢ ve önerilerini ilettiler. Ana sorunlar olarak; okullardaki taĢımacılık faaliyetleri, denetim eksikliği, farklı bakanlık ve kurumların sektörde faaliyet gösteren kurumlarla ilgili yasalar bağlamında yorum farklılıklarının olması, temel liselerin önümüzdeki dönemde karĢı karĢıya kalacakları sorunlar,
resmi ve özel okullardaki öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılaĢma, kursların belediyeler, ĠġKUR vb.
kurslarla rekabet edememesi ön plana çıkmıĢtır.

Meclis BaĢkan Yardımcıları Faruk Köprülü ve Yusuf Tavukçuoğlu da 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra
sektörde yaĢanan geliĢmeleri ve etkilerini kısaca ele almıĢtır. BaĢkan Yardımcısı Köprülü, sektörün sorunlarının ortak olduğuna ve sorunların çözümünü sağlamada birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekmiĢtir.
Meclis BaĢkan Yardımcılarından Yusuf Tavukçuoğlu ise, sözlerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü‘ne teĢekkür ederek baĢlamıĢ, özel okullarda veli ve okul arasında imzalanan
sözleĢmelerden doğan damga vergisi ödeme zorunluluğunun artık kaldırıldığı bilgisini meclis üyeleriyle paylaĢmıĢtır.
Toplantıda ele alınan bir diğer konu da 27 Eylül 2016 tarihinde Meclis BaĢkanlık Divanı ve Meclis Akademik
DanıĢmanının katılımlarıyla gerçekleĢtirilen, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ġsmet Yılmaz‘ın Makam ziyareti
olmuĢtur. Ziyarette, sektörün sorunlarının aktarıldığının bilgisi meclis temsilcileriyle paylaĢılmıĢtır.
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IV. EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ PLATFORMU
Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu, 25 Mart 2017 tarihinde 4. ETP (Eğitim Teknolojileri
Platformu) Konferansını düzenlemek üzere hazırlık çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu amaçla,
13 Ekim 2016 tarihinde üçüncü toplantısını Ġstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulunda gerçekleĢtirmiĢtir. Komisyonumuz, üniversitede keĢif gezisinde bulunarak ön planlamalara baĢlamıĢ ve
4. ETP Konferansını Ġstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulunun ev sahipliğinde gerçekleĢtirmeye karar vermiĢtir.
25 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan 4. ETP (Eğitim Teknolojileri Platformu) Konferansında
250 civarında sunum baĢvurusu, 2500 kadar da ziyaretçi baĢvurusu beklenmektedir. Konferans
için sunum ve izleyici baĢvuru tarihleri belirlenmiĢ olup, etkinlik sitesinin yenilenmesi iĢlemleri de
baĢlamıĢtır. 4. ETP Konferansı için sunum başvuruları 2 Ocak-24 Şubat 2017 tarihleri arasında alınacak, sunum kabul ve ilan işlemleri 1 Mart 2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
IT Komisyonu çalıĢmalarına katkıları ve emekleri için değerli komisyon üyelerimize ve çalıĢmalarımıza her türlü desteği sağlayan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kuruluna en içten teĢekkürlerimi sunarım.
Özcan GÜCTEKĠN
IT Komisyonu BaĢkanı

ETP DÜZENLEME KOMİTESİ
Özcan Güctekin @Ozcan_Guctekin
Metin Ferhatoğlu @metinfer
Dilara Vardar @dilaravardar26
Elif Kara Öztürk @elifkaraozturk
Süha Hayal @hayallife
Fatih Yörük @fatihyoruk
Hakan Umutlu @hakan_umutlu
Evren Tombul @EvrenTombul
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MUALLİM ŞEMSİ EFENDİ
ATATÜRK’ÜN HOCASI
Prof.Dr. Ġrfan ERDOĞAN
Ġstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü BaĢkanı

Eğitim, tecrübe, birikim ve referanslarla var olan bir alandır. Bu yazıda da referans niteliğinde bir eğitimci olan Şemsi Efendi ele alınacaktır. Şemsi Efendi, Mustafa Kemal’in ilkokul
sıralarında iken öğretmenleri arasında yer alan bir kişi olmanın ötesinde Türk eğitim tarihinde ilk kez uyguladığı öğretim yöntemleri, ekol okulculukta oynadığı öncü rol ve ilk özel
okul tecrübelerine yaptığı liderlik gibi açılardan bilinmesi gereken örnek bir eğitimcidir.
ġemsi Efendi, 1852 yılında Selanik‘te doğdu. Daha

Selanik Maarif Müdürü Radoviçli Mustafa Bey‘in

öğrencilik yıllarında eğitimdeki aksaklıkları fark

yardımlarıyla kendisine yeni bir okul açması için

etmiĢ ve bilhassa ezberci eğitim ve öğretim anlayı-

ruhsat verildi ve 1872 yılında bir de bina tahsis edil-

Ģına karĢı olmuĢtur. Devrin öğretmen yetiĢtiren

di. Daha sonra meslektaĢı Abdi Kâmil Efendi‘yi de

okulu olan Dârülmu‘allimîn‘de okumamıĢtır. Ancak

öğretim kadrosuna dahil etti ve geniĢlettiği okuluna

batı dillerine, özellikle Fransızcaya olan hakimiye-

ġemsi Efendi Mektebi adını verdi (ġevki,1330;

tiyle Avrupa‘daki geliĢmeleri yakından izleyerek

akt:Mert, 1991). ġemsi Efendi Mektebi, Cemiyet-i

kendi kendini yetiĢtirmiĢ bir eğitimcidir. Bunda

Tedrîye-i Ġslâmiye tarafından 1865 yılında Ġstan-

ġemsi Efendi‘nin yaĢadığı Selanik kentinin bir

bul‘da

kültür kenti olmasının da etkisi olmuĢtur Ģüphesiz.

sonra, bir Türk tarafından Osmanlı memleketinde

ġemsi Efendi eğitimciliğe mezun olduğu Selanik

açılmıĢ

olan

mektepten

(DarüĢĢafaka)

kurulan ilk özel okul olma özelliğini taĢımaktadır.

RüĢtiyesine baĢarısız oldukları için devam edemeyen öğrencilere özel dersler vermek suretiyle

ġemsi Efendi‘nin açtığı okul uzun ömürlü olmadı.

baĢladı. Bu arada 1871‘den itibaren de Selanik‘te

Ancak kendisi, kapanan her okulunun ardından bir

açılan bir yabancı özel okulda Türkçe öğretmenliği

yenisini açmaya çalıĢtı. Bu arada Selanik‘te kendisi

yapmaya baĢladı (ġevki,1330; akt:Mert, 1991). Bu

gibi Ģöhret kazanmıĢ bir eğitimci olan Ġsmail Hakkı

deneyim ġemsi Efendi‘de benzer Ģartlar ve yeni

Efendi ile beraber, harap bir mescidi tamir ettirip

metotlarla Türk öğrencileri için bir ilkokul açma fikri

okul haline getirdi. Bu iki eğitimcinin beraberliği

yarattı. Kendisini bu konuda bazı öğrenci velileri

uzun sürmedi ve Ġsmail Hakkı Efendi, muhtemelen

teĢvik etti ve bazı meslektaĢları da destekledi

bir anlaĢmazlık sonunda ortaklıktan ayrılıp yeni bir

(Alkan,2003).

okul açtı (Ergin,1977; akt:Mert,1991).

Ayrıca öğrencilerin gözetim altında oyun oynamaları
ve jimnastik yapmaları da sağlanmaktaydı. Okula
yeni baĢlayan her çocuğa eski ve çalıĢkan öğrenciler arasından bir mentor, yani lala, mürebbi tayin
edilmekteydi. Bu öğrenciler, yani mentorlar kendilerine bağlı olan küçük öğrencileri okula getirip götürmekle birlikte onların eğitimiyle de ilgilenmekteydi.
ġemsi Efendi ayrıca öğrencilerini sıra düzeni içinde
ġemsi Efendi, Ġsmail Hakkı Efendi ile birlikte Sela-

Ģehir içi gezilere de götürmekteydi (Mert,1991).

nik‘te 1879 yılında da öğretime baĢlayan Mekteb-i

Bu arada ġemsi Efendi‘nin yenilikçi eğitim tarzı,

Terakki adlı özel okulun kuruluĢunda görev aldı.

okulunda bulunan karatahta ve öğretmen masası

Aradan bir yıl kadar sonra 1880 yılında açılan

gibi birtakım eĢyaların kırılması suretiyle tepkiye de

ġemsti‘l-ma‘ârif adlı özel okulu idare etmek üzere

maruz kalmıĢtır.

çağırıldığı Ġstanbul‘a gitti. Ancak yaptığı görüĢmeler
olumlu bir sonuç vermeyince Selânik‘e geri döndü .
(Mert, 1991).

ġemsi Efendi, aralarında Atatürk‘ün de bulunduğu
binlerce öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Eğitim alanında uyguladığı yeni yöntemlerle de eğitimciler üzerinde etkili

ġemsi Efendi ayrıca Selanik‘te Ravza-i Ta‘lîm

olmuĢtur. ġemsi Efendi uyguladığı yöntemlere

Mektebi‘ni (1893-1894) kurdu. Sonraki yıllarda da

binaen üç ayrı padiĢah tarafından ödüllendirildi

1885 yılından beri Selanik‘te ileri düzeyde ve

(Mert,1991).

çağdaĢ anlamda bir eğitim ve öğretim hizmeti veren

Selanik‘i ziyareti sırasında PadiĢah‘ı ―ġeyhü‘l-mu

Feyziye Mektebinde öğretmenlik yapmaya baĢladı.

‗allimîn‖ sıfatıyla karĢılayan öğretmenlerin baĢında

Selanik‘in 8 Kasım 1912 yılında Yunanistan‘a

geç-

geldiği ifade edilir. Günümüzde ġemsi Efendi‘nin en

mesinden sonra altmıĢ yıl kadar yaĢamıĢ olduğu

çok tanınmasını sağlayan husus O‘nun Türkiye

memleketinden ayrılarak Ġstanbul‘a göç etti. Ġstan-

Cumhuriyeti‘nin Kurucusu Mustafa Kemal Ata-

bul‘a yerleĢir yerleĢmez ilköğretim müfettiĢliğine

türk‘ün öğretmeni olmasıdır.

tayin edildi. Yarım yüzyıla yakın bir süre Türk eğiti-

—————————–—————————————-

mine hizmet vermiĢ olan ġemsi Efendi, 1917 yılında
Ġstanbul‘da vefat etti (Koçak, 2006).
ġemsi Efendi‘nin okullarda uyguladığı yeni öğretim
yönteminin 1873 yılında Selanik vilâyetindeki bütün
sıbyan mekteplerinde uygulanmasına karar verildi.
Böylece yeni açılan okullarda ġemsi Efendi ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği usuller uygulanmaya baĢlandı
(Mert,1991).
ġemsi Efendi sadece yeni yöntemleri uygulamakla
kalmadı bunun dıĢında 1872 yılında Selanik‘te
açtığı okulda ilk kez öğretmen masası, sıra, karatahta, tebeĢir, silgi ve okuma yazmayı kolaylaĢtırmak için hazırlanmıĢ levhalar da kullanmaktaydı.

Öyle ki; 1911‘de Rumeli gezisinde
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TÜRKĠYE’DE ĠLKÖĞRETĠM,
ORTA ÖĞRETĠM ve YÜKSEK
ÖĞRETĠM ÜZERĠNE
Prof.Dr. Emin KARAHAN
Beykent Üniversitesi Rektörü

Ġlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde 20162017 Eğitim-Öğretim Yılı baĢladı.
Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim elemanlarımız ve velilerimiz
için, sağlıklı, huzurlu ve verimli geçmesini diliyorum.
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında, örgün eğitimden toplam
17.588.958 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden
14.540.339‘u resmi okullarda, 1.174.409‘u özel
okullarda, 1.874.210‘u ise açık öğretim kurumlarında okudu. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında ise
aynı eğitim kurumlarında okuyan toplam öğrenci
sayısı; 17.559.989 idi.
2014-2015 Eğitim–Öğretim Yılından, 2015-2016
Eğitim-Öğretim Yılına geçiĢte, bu kurumlarda okuyan toplam öğrenci sayısında % 01.65 oranında
artıĢ olmuĢtur. 2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılına
geçiĢte de aynı artıĢ oranının olacağı varsayılırsa,
2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılında, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında, takriben 17.617.980 öğrenci okuyacak ve bu toplam içerisinde özel okulların payı da % 7 civarında olacaktır.
Yükseköğretime gelince, 2015–2016 EğitimÖğretim Yılında, yükseköğretim kurumlarımızda, ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere, açık öğretim de dahil olmak üzere, toplam
6.689.185 öğrenci öğrenim görmüĢtür. Kayıt süreçleri devam etmekte olduğundan, kesin sayıyı bilmemekle birlikte, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında
yükseköğrenimdeki öğrenci sayısı, 6.800.000 civarında olacaktır.
Bugün itibariyle Türkiye‘de 109 devlet, 61 vakıf olmak üzere toplam 170 üniversite ve 8 vakıf meslek
yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitelerin sayısal

olarak % 29‘u vakıf üniversiteleridir. Vakıf üniversitelerinin % 62‘si de Ġstanbul‘dadır. Ġstanbul bir üniversiteler Ģehridir.
Üniversitelerimizin sayısının çok olduğunu ve çok
fazla üniversite açıldığını ileri sürenler varsa da bu
doğru değildir. Bugün Hindistan‘da 8407, ABD‘de
5758, Filipinler‘de 2060, Ġspanya‘da 1415, Japonya‘da 1223, Fransa‘da 1062, Ġran‘da 343, Güney
Kore‘de 322, Vietnam‘da 209 üniversite bulunmaktadır. Görüldüğü gibi bizim üniversite sayımız çok
azdır. Üniversite sayımız artmalı, köylümüz, çiftçimiz, esnafımız, memurumuz hepsi üniversite mezunu olmalıdır.
Eğitim kurumlarımızın ve eğitim gören öğrencilerimizin sayısı artarken kaliteyi de artırmalı ve kalite
güvencesini mutlaka sağlamalıyız. Eğitim anaokulundan, yükseköğrenimin sonuna kadar bir bütündür ve kalite güvencesi bu yapının bütününde sağlanmalıdır. Bu kademelerden, birinin çıktısı, diğerinin girdisini teĢkil ettiğinden, eğitimin sadece bir
bileĢenini alarak, kaliteyi artırmak mümkün değildir.
Bu yüzden, kaliteyi artırmak için, Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı müĢterek
çalıĢmalıdır.
Eğitim-öğretimimizdeki diğer önemli bir konu da,
yabancı dil öğretimidir. Biz yabancı dil öğretmekle,
yabancı dilde eğitim yapmayı karıĢtırıyoruz. Öğrencilerimize bir değil, birden fazla yabancı dili öğretmeliyiz ama eğitimimizi anadilimizde yapmalıyız.
Diğer taraftan yabancı dil kendisine has yaĢta ve
kendisine has yöntemlerle öğretilmelidir. Anadilimiz
Türkçeyi bir bilim dili olarak geliĢtirmek de en
önemli milli görevlerimizden birisi olmalıdır.
Tekrar yeni eğitim-öğretim yılımızda, tüm öğretenlerle, öğrenenlere baĢarılar ve kolaylıklar temenni
ediyorum.

ATATÜRK’ÜN
AKILCILIĞI ve
MATEMATİK SEVGİSİ
Prof. Dr. Fikri AKDENĠZ
Çağ Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

ATATÜRK’ÜN AKILCILIĞI
Ġnsanın, aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine

alanlarına egemen kılmak çabasıdır. Atatürk

inanması olarak tanımlayabileceğimiz akılcılık,

insan aklına çok değer verirdi. Atatürk‘ün ken-

Atatürk‘ün ve onun düĢünce sistematiğinin en

di ifadesine göre ― Akıl ve mantığın halledeme-

önemli özelliği ve belirlenen çağdaĢlaĢma gibi

yeceği mesele yoktur‖ Bu ifade Atatürk‘ün tüm

hedeflere ulaĢabilmek için izlenen yol gösteri-

yaĢamı boyunca temel hayat felsefesi olmuĢ-

cidir. Bunun anlamı ise ulusal ve uluslararası

tur. Akılcılığı sonucu batı felsefesini araĢtırıp

sorunlara duygusal ve dogmatik açıdan, peĢin

incelemiĢtir.

hüküm ve kalıplarla değil, akılcı, bilimsel ve
pragmatik bir yaklaĢımla eğilmektir. Burada
egemen unsurlar akıl ve mantıktır. Atatürk‘ün
gerçekleĢtirdiği

bütün

eserlerin

temelinde

sağlam düĢünce, akıl ve hareket vardır.
Genellikle ―büyük devlet adamı, büyük asker,

Türkiye‘nin çağdaĢ bir devlet haline gelmesini
önleyen engelleri tam bir cesaretle yıkıp atabilen akıl ve bilim çağına geçmenin tek kurtuluĢ yolu olduğunu tam bir berraklıkla görüp bu
gerçeği tam bir açıklıkla gözler önüne seren
lider Mustafa Kemal Atatürk‘tür.

eĢsiz kahraman‖ gibi yerinde tanımlamalarla
anlattığımız ATATÜRK‘ün bütün bunlara kaynak ve dayanak oluĢturan düĢünce adamı yönüne pek dokunulmaz. Eylem adamı denilir.
Fakat bu eylemlerin ne gibi düĢünsel hazırlıklarla gerçekleĢtirildiğine yeterince önem verilmez.
Sizlere Atatürk‘ü bilimsel düĢüncesi ve araĢtırmacı kafa yapısı ile öncelikle bir düĢünür olarak tanıtmak istiyorum. Atatürk‘ün en büyük

Atatürk Sivas Lisesi'nde Geometri

özelliklerinden biri de bilimsel, akılcı ve ger-

dersi verirken (13 Kasım 1937)

çekçi bir düĢünceyi Türk toplumunun bütün

9/A sınıfında bir kız öğrenci ile birlikte

Atatürk sadece askeri baĢarılarının sonuçlarını

leme,

gözlemekle ve onları değerlendirmekle yetin-

geliĢmiĢ bir düĢünce adamının iĢidir. Bütün

memiĢtir. O‘nu, zaferden sonra askerlik yönün-

bunlar Atatürk‘te rasyonalist (usçu), pozitivist

den yetenekli ve yurtsever arkadaĢlarından

(olgucu) ve aydınlanma felsefesi ile Ģekil-

ayıran özellik düşünce adamı olarak üzerinde

lenmiĢ, bilimsel düĢünceye inanmıĢ bir kafa

durduğu ve kendisini yıllardan beri hazırladığı

yapısının ve düĢünme sisteminin kaçınılmaz

politik, sosyal ve bilimsel ideallerdir. ĠĢte bura-

dayanaklar olarak bulunmasını gerektirir.

da Atatürk karĢımıza bir düĢünür olarak ortaya
çıkar. DüĢünürlük ise incelemeci, gözlemci ve
araĢtırmacı bir kafa yapısına sahip bulunmayı

gözlem

ve

çözümleme

gücü

çok

KuĢkusuz Atatürk ne belirli bir sistem kurmuĢ
bir filozof, ne de alıĢılmıĢ anlamda bir bilim
adamıdır. Ama bilime tutkuludur.

gerekli kılar. Sosyal yapıyı kavrayabilme; ince-

ATATÜRK’ÜN MATEMATĠK SEVGĠSĠ
Tarih boyunca yabancı ülkelerde "büyük"
unvanını kazanan asker devlet baĢkanları,
uluslarına eğitim alanında da önderlik yapmıĢlar, kendi kalemleriyle eğitici yapıtlar bırakmıĢlardır. Atatürk'ün dehasında, dil ve matematik
gibi disiplinler birbirini karĢılıklı olarak olumlu
yönde etkilemiĢtir.
Atatürk ,"Fen terimleri o suretle yapılmalı ki
anlamları ancak istenilen Ģeyi ifade edebilsin"
diyerek Osmanlıca çok sayıda terimin yerine
öz Türkçe karĢılıklarını türetirken üstün baĢarı
göstermiĢtir. III. Türk Dil Kurultayından (24-31
Ağustos 1936) hemen sonra 1936 Sonbaharında Atatürk, Beyoğlu‘daki HaĢet Kitabevinden uygun görülen Fransızca geometri
kitaplarından birer tane aldırıyor. Dolmabahçe
sarayında kendi el yazısı ile çok sayıda terim
ve sözcüğe Türkçe karĢılık vererek (boyut,
uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesit, yay ,
çember, teğet, açı, açıortay, yatay, dikey,
yöndeĢ, üçgen, eĢkenar, oran, orantı, artı, eksi, bolü, çarpı, pay, payda, ondalık, türev,
varsayı, v.s., ) 44 sayfalık bir geometri kitabı
yazmıĢtır. Yeni sözcüklere deneme hakkı tanıyarak daha uygun olanın önerilmesinden
mutluluk duymuĢtur. Bu kitap 1937 yılında
Kültür Bakanlığı tarafından bastırılmıĢtır.
Atatürk, bugün askerlikte olsun, matematikte

olsun kullandığımız birçok terimi Türkçenin
derinliklerinden çıkarıp bize armağan etmiĢtir.
Atatürk, matematiği iyi bildiği ve sevdiği için,
terim devrimine matematikten baĢlamıĢtır
denilebilir.
Atatürk‘ün matematiğe ne kazandırdığını bir
örnekle görelim:
Osmanlıca, Farsça ve Arapça karıĢımı bir
cümlenin eĢdeğeri olan cümleyi vereceğiz.
―Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu‘ü
180 derece ve müselles-i mütesaviyü‘l-adla,
zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.‖
Bu cümlenin anlamı Ģudur:: ―Üçgenin iç açıları
toplamı 180 derecedir ve eĢkenar üçgen, açıları birbirine eĢit üçgen demektir.‖
Atatürk yalnız yakın geçmiĢte büyük hizmetler
yapmıĢ bir lider değildir. Eserleriyle ve düĢünceleriyle, Türk ulusunun ve baĢka ulusların
geleceğine de ıĢık tutmaya devam eden bir
liderdir. O‘nun ilke ve devrimleri, evrenselleĢen
düĢünceleri, ülkü ve öngörüleri her zaman yol
gösterici olacak ve yolumuzu aydınlatacaktır.
Atatürk’ü anlamak, sevmek, değerlendirmek
ve tanımak bir bilgi aktarım işi değildir fakat
akıl yoluyla inceleme, düşünme ve yaptıklarının derinlerine inme sorunudur.

BİLİM ve EĞİTİMLE
CUMHURİYETİMİZİN
100.YILINDA
ZİRVEYE ULAŞMAK
Prof. Dr. AlipaĢa AYAS
Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgi ĠĢlem Yöneticisi

Bilindiği gibi 15. ve 16. yüzyıllarda daha önceki asırlarda oluşmuş bilimsel kıvılcımlarla başlayan
Rönesans hareketi, 17., 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan önemli buluşlarla giderek hızlanma sürecine girmiş ve 20. yüzyılda ise devrim niteliğindeki buluşlarla (örneğin atom çekirdeğinin parçalanması ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler gibi) bilinen en hızlı gelişimini yakalamıştır. Dünyanın değişik ülkelerince üretilen bilimsel bilgi ve ona dayalı olarak üretilen teknoloji ülkelerin gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak sınıflanmasına yol açmıştır. Bu durum ülkemiz acısından değerlendirildiğinde gelişmekte olan ülkeler grubunda bulunmaktayız. Ülkemiz 2023 hedefleri ile gelişmiş ülkeler arasına girme çabasını ortaya koymuştur.
Bu kısa makale, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi yukarıdaki hedefe taşıyacak bilim ve eğitim politikalarımız ne olmalıdır sorusuna cevap oluşturmaya odaklanacaktır.

Bilim Politikamız Var mı?
Bilim politikamız elbette var. Bu politikalar

yıllardaki

aslında dünya standartları paralelinde hazır-

ihtiyaç analizi yapılmadan batı ülkelerindeki

lanmıĢtır. Ancak, bu söylediğimiz belki de

eğilimlere paralel araĢtırmalar yürütülmektedir.

kağıt üzerinde doğrudur. Bilim politikalarımız

ġüphesiz bilimin evrensel boyutu her zaman

bazen Türkiye gerçeklerini tam yansıtmamak-

önemlidir. Ancak, üretilen bilimsel bilginin hem

tadır, yani ideal durumlara yönelik politikalar
daha önceliklidir. BaĢka bir ifade ile bilim politikamız batı ülkelerinin bilim

politikalarının

büyük ölçüde Türkçe‘ye uyarlanmasından ibarettir denilebilir. Bu kağıt üzerinde mükemmellikleri yakalarken gerçeklerden uzak düĢmemize sebep olmaktadır.
Batı ülkelerinde ihtiyaç olan alanlara yönelik
araĢtırmalar yapılırken bizde genelde (son

bazı

geliĢmeler/çabalar

hariç)

ülke sorunlarını hem de dünya sorunlarını
çözmeye yönelik özellikler taĢıması gerekir.
Örneğin Türk bir bilim adamı okyanusların
kutuplara yakın bölgelerinde rastlanan buz
dağlarının

özellikleri

ve

oluĢturabilecekleri

tehlikeler üzerine araĢtırma yapıyorsa bunun
ülkemiz açısından büyük bir önemi yoktur,
ancak elbette evrensel anlamda değerli bir
çalıĢmadır.

Bu noktada bilim politikamızı geliĢtirenler bir karar

neden olmaktadır. Çünkü kendi sorunlarımızı ilgi-

vermelidir. Yani biz kısıtlı olanaklarımızı daha çok

lendiren araĢtırmaların uluslar arası dergilerde ya-

hangi tip araĢtırmalara yönlendirmeliyiz. Dünyadaki

yın Ģansı daha sınırlıdır. Bu yüzden bilim adamları

sorunlara mı öncelik vermeliyiz yoksa kendi sorun-

kendi bölgesini ilgilendiren sorunları değil uluslar

larımıza mı odaklanmalıyız.

arası önemi olan konulara yönlenmektedir. Bu as-

Ülkemizin 2023 hedeflerini yakalaması da dikkate

lında bazı alanlar için gerekli de olabilir.

alındığında ana odak noktası ne olmalıdır? Bunun

Örneğin kanser hastalığına çözüm arayan bir bilim

tartıĢılması bilim politikamızın isabetle belirlenmesi-

insanı veya enerji sorunu üzerine araĢtırma yapan

ni sağlayacaktır. Ayrıca, hangi teknolojilere alt yapı

bir araĢtırmacı için bu anlamda

oluĢturacak bilimsel çalıĢmalar yapmak ülkemiz

konusu değildir. Çünkü bu türden konular

açısından daha uygundur ve katma değeri yüksek-

insanlık için ortak sorunlardır. Fakat Trabzon‘un

tir. Bir kamyon buğday satarak ithal bir cep telefonu

Çaykara ilçesi sınırları içerisinde bulunan Uzun-

almak ne kadar ekonomiktir sorusu akıldan çıkarıl-

göl‘ün florasının bozulması yereli ilgilendirir. Prob-

mamalıdır.

lemin çözülmesi sosyal, ekonomik ve çevre açısın-

Ülkemizde DPT, TÜBĠTAK ve üniversite araĢtırma
fonları aracılığı ile bilimsel araĢtırmalar devlet tara-

hiçbir sorun söz
bütün

dan birinci derecede yörede yaĢayanları ilgilendirmektedir.

fından desteklenmektedir. Bu kuruluĢlar geçen yak-

Bilimde ileriye dönük politikaları veya yenileĢme

laĢık 50 yıllık sürede milyarca dolarlık kaynak har-

çabalarını sınırlandırıcı bazen baĢka faktörler de

caması yapmıĢtır. Ancak harcanan kaynak kadar

ortaya çıkmaktadır. Dünyanın ileri ülkeleri diğer

ülke geliĢmesine katkı yapıp yapmadığı etraflıca

ülkelerin geliĢme çabalarını gözlem altında tutmak-

sorgulanmamıĢtır. ġüphesiz bilimsel araĢtırmalara

ta ve kendilerine rakip olabilecek alanlarda bilimsel

çok miktarda kaynak ayrılması gerekmektedir. Ayrı-

geliĢmeleri engelleyici politikalar üretmektedirler.

lan kaynağa sözümüz olmadığı gibi artırılma-

Örneğin biz hala en ucuz enerji kaynağı olan nük-

sından yanayız. Ancak üretilenlerin de yeterliliğinin

leer enerjiden yararlanamamaktayız. Ġlk kurulması

sorgulanması gerekmektedir. Bunun

yanında ya-

planlanan Akkuyu Nükleer Santrali‘nin kuruluĢunun

pılan bilimsel çalıĢmalarda üretilen bilimsel bilgile-

tamamlanmasına bile daha yıllar vardır. Bunun bir

rin uluslar arası ve genellikle Ġngilizce yayınlanan

baĢka ilginç örneği de Türkiye 1925-30‘larda uçak

dergilerde yayınlanmasının üniversitelerde akade-

yapabilecek teknolojiye sahipken daha sonraki yıl-

mik personelin

larda bu alanın geliĢmesi sağlanamamıĢ olmasıdır.

yükseltilmesinde ön koĢul olarak

görülmesi de olumlu yönleri yanında bazı sakıncaları da doğurmaktadır. Bu durum bilim insanlarımızın evrensel konulara daha çok ilgi göstermesine

Bilim politikamızın bir parçası olarak ihtiyaç olan
alanlarda yurt dıĢına bilim insanı olarak yetiĢtirilmek üzere birçok araĢtırmacı gönderilmektedir.

Bu yolla ileri ülkelerin seviyesine ulaĢılması

sunmak hep bazı ülkelerin tekelinde bulun-

hedeflenmektedir. Ancak, ülkemizin öncelikli

maktadır. Bu nedenle, biz onların seviyesini

ihtiyaçları gerçekçi bir Ģekilde belirlenmediği

yakalamaya çabalarken onlar yeni bir aşama-

için bazen ihtiyaç olmadığı halde bazı alanlar-

ya ulaşmış oluyorlar. Bu durumu bilim politi-

da yurt dıĢına hala elemanlar gönderilebilmek-

kası üreticileri hesaba katmak ve gerekli ön-

tedir. Bu politika eğer eğitimini tamamlayan

lemleri almak durumundadır. Bu genel anlam-

araĢtırmacıların yurda dönüĢünü garanti altına

da ülkemiz vatandaşlarında özel olarak ta bi-

alır ve dönüĢlerinde ihtiyaçları olan araĢtırma

limsel bilgiyi üretme ve onu teknoloji olarak

laboratuvarları kurulursa ülkemizin hedeflerine

yansıtma çabalarını yürütenlere bilimsel düşü-

ulaĢmasına büyük yararları olacaktır.

nüşün ve anlayışın yerleştirilmesine bağlıdır.

Kısaca yeniden vurgulamak gerekirse, bilimsel
bilgiyi üretmek ve teknoloji olarak topluma

Bu anlamda bazı atılabilecek adımlar aşağıda
ele alınmıştır.

Türkiye’de Bilim AnlayıĢını Nasıl YerleĢtirebiliriz?
Ġzlenmesi Gereken Yol Haritası Nedir?
Bilim politikası oluĢturmanın öneminden yuka-

ve doktora seviyesinde geliĢecek bir özellik

rıda bahsedildi. Burada ise bu politikayı

değildir.

destekleyici bazı fikirler tartıĢılıp önerilecektir.
Bu fikirlerden ilki; nitelikli öğretmen yetiĢtirilme-

Okul programlarını iyileĢtirmede bizim atma-

sinin sağlanmasıdır. Daha önceki yazılarımda

mız gereken ilk adım bellidir, bütün derslerin

ve konuĢmalarımda da vurguladığım gibi

ama özellikle fen ve matematik dersleri prog-

maharetli öğretmen yetiĢtirmeyen bir sistemin

ramlarını kapsamlı bir revizyona tabi tutmak.

siyasi ve ekonomik olarak dünyada söz sahibi
olması çok zordur.

Bu çalıĢmalar yapılırken geniĢ bir uzman
kadro,

maddi-manevi

destek,

gerçekçi

Ġkinci önemli konu; okul programlarının ve

düĢünme, sabırla-uzun vadeli çalıĢma ve

öğretim stratejilerinin özüne genç nesillerin

devamında yeni programa uygun öğretmen

bilim

yetiĢtirmeye önem vermeyi gerektirir.

Ģekilde

üretme

potansiyeline

yetiĢmesini

eklemeler

sahip

sağlayacak

yapılmasıdır.

Bu

olacak

yenilikler/

bizim

―Ağaç

YaĢken Eğilir‖ ata sözümüze de uymaktadır.
Bizim halen uygulamaya çalıĢtığımız üniver-

Yenilenecek programlar;
1.

iĢlemsel (ezbere) öğrenmeyi değil kavramsal
(anlayarak) öğrenmeyi ön plana çıkarmalı,

2.

bilginin baĢkalarınca aktarılabilen değil bireyin

site seviyesine gelmiĢ hatta üniversite mezun-

kendi çabası ve var olan bilgileri ile bütünleĢti-

larımızı bilim adamı yapmaya çalıĢma politika-

rilerek yapılandırılabileceği (öğrenilebileceği)

mızın yanlıĢ olduğu gerçeğinin de farkında

felsefesine göre konuların programda yer al-

olmamızı gerektirir. AraĢtırma becerisi master

ması ve öğretilmesi,

1.

2.

3.

Bilimsel

Süreç

Becerilerinin

GeliĢtirilmesi,

bulunmamaktadır. Yani fen liseleri gerçek anlamda

Çoklu Zeka Kuramına göre bireysel farklılıkla-

fen lisesi olarak çalıĢıp geleceğin bilim insanlarının

ra önem verilmesi,

alt yapı ihtiyaçlarını yeterince karĢılayamamaktadır.

Bilim, Teknoloji ve Çevre okur yazarlığı gibi

Son söz olarak; kısa sayılacak bu makalede ve-

konulara özen gösterilmesi,

rilen ana fikirler etrafında bilim ve eğitim politi-

Öğrencilerin bilim adamı gibi yetiĢtirilmesi he-

kalarında yapılacak değişimler ülke-mizin hızla
ilerlemesini, ekonomide en

deflenmelidir.

gelişmiş ülkeler

arasında yer almasını ve her alanda söz sahibi
Hedefe ulaĢmada bir baĢka konu, fen liselerine
gelecek öğrencileri ilkokulun ilk yıllarından beri seç-

olmasını sağlayacağı beklentimi vurgulamak
isterim.

mek ve özel olarak yetiĢtirmek gerekir. Bu süreçte
halen faaliyet gösteren Bilim Sanat Merkezleri geliĢtirilerek etkin biçimde kullanılabilir. Yapılacak
bazı düzenlemelerle, fen lisesi öğrencilerinin sınav
kaygısı ortadan kaldırılmalı, hatta üniversitelere
geçiĢleri direkt olarak sağlanmalı. Ancak kendi aralarında ilgilerine göre sınıflamalar yapılabilir. Böylece ülkemizin önemli bir potansiyeli olan ve geliĢmiĢ
dünyadaki emsalleri çok özel Ģartlarda yetiĢtirilen
gençlerimiz ülkemizin cumhuriyetin100.yılında çağdaĢ dünyayı yakalayabilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Burada üzülerek fen liselerinin sayısı
giderek artırılınca sadece tabelada fen lisesi özelliği taĢıdıklarını gerçekte

normal liselere döndükle-

rini de belirtmeden geçemeyeceğim. Fen liseleri ya
gerçek fen lisesine ivedilikle döndürülmeli veya
yeni tip bir akademik lise kurulmalıdır.
Önerilecek diğer bir değiĢim, üniversite seçme sınavlarında öğrencilere laboratuvara dayalı, Bilimsel
Süreç becerilerini ve kavramsal

öğrenmeyi yok-

layan ve yazma gerektirecek sorularda sorulmalıdır. Böylece üniversite sınavına hazırlanmak için
hep pratik test çözme tekniği üzerine hazırlanan
öğrenciler diğer alanlarda da yeteneklerini geliĢtirmeye ihtiyaç duyacaklardır. Halen fen lisesi öğrencisi ile diğer liselerin öğrencilerinin yetiĢtirilmesi
arasında öğretim süreci açısından ciddi bir farklılık

Okul programlarını
iyileĢtirmede bizim
atmamız gereken ilk adım
bellidir, bütün derslerin
ama özellikle fen ve
matematik dersleri
programlarını kapsamlı
bir revizyona tabi tutmak.

EĞİTİM
ve
ÖĞRETMENİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Hasan CEYLAN
Maltepe Üniversitesi

Dünyada eğitim alanında çok iyi olan ve örnek gösterilen ülkelerin birçoğu eğitim konusunu ve
önemini hiç bilmez ve onunla hiç ilgilenmezken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk 80-100 yıl önce eğitimin önemini kavramıĢ ve bunu en veciz sözlerle vurgulamıĢtır. O sözleri herkes bildiği için burada tekrarlamayacağım.
Eğitimin bir ülke kalkınmasında ve geliĢmesinde en önemli etken olduğunu bilmeyen ve
kabul etmeyen hiç kimse düĢünülemez.
Birçok ülkede olmayan, eğitilmeyi Ģiddetle

meni çok donanımlı yetiĢtirmek zorundayız.

bekleyen genç insan kaynağına sahibiz. Bu

Kaliteli öğretmeni yetiĢtirmek, baĢta, geliĢmek-

hiç küçümsenecek bir kaynak değildir. Petrol-

te olan ülkeler olmak üzere, tüm dünya için

den ve diğer doğal kaynaklardan daha önemli-

önemli bir sorundur. Birçok ülkede, devletler

dir. Bu önemi biraz geriye bakarsak daha iyi

ve kuruluĢlar bu öğretmen sorununu çözmek

anlarız. SavaĢtan bitkin ve harap olmuĢ bir

için ciddi çalıĢmalar yapmaktadırlar. Çünkü

halde çıkan Japonya ve Almanya elinde kalan

kaliteli bir öğretmen, eğitimde kötü giden bir-

insanları çok iyi eğittiği için kısa sürede tüm

çok Ģeyin önünü adeta bir set gibi keser ve

dünyada söz sahibi olmuĢtur. Ama biz her na-

onu iyiye doğru yönlendirir.

sılsa yıllardır birçok denemeye rağmen bu
gençlerimizi eğitim alanında, istediğimiz ve

Kaliteli ve baĢarılı öğretmen yetiĢtirmenin

özlediğimiz hedeflere ulaĢtıramadık. Uluslara-

önemli ilkelerinden birisi öğretmenliği daha

rası eğitim anketlerinde hala hiç hak etmediği-

cazip hale getirilerek, yetenekli çocukları

miz kadar alt sıralarda yer alıyoruz. Bir an

öğretmen olmaya sevk etmektir. Öğretmenlik

önce bu durumdan kurtulmamız gerekir.

mesleğini seçen gençlere; özgün fikirlerin,

Öğretmen yetiĢtiren kurumlar olarak üniversi-

giriĢimciliğin ve takım çalıĢmasının önemsen-

telerimiz çok daha duyarlı hareket etmek zorundadırlar. Çünkü eğitimin kalitesini arttırabilmek için baĢta onun yürütücü gücü olan öğret-

diği ve küçük de olsa ödüllendirildiği ortamların sağlanması gerekir.

Meslekte baĢarı sağlayan öğretmenlere kendi

lojik danıĢmanlık Ġngilizce ve Türkçe program-

birimi içinde yönetime katılma (ders program-

ları, temel eğitim bölümünde okul öncesi öğ-

larının yapılması, sınıf düzenleri ve mevcutla-

retmenliği programı, özel eğitim bölümünde

rının belirlenmesi, ders kitaplarının seçimi, di-

özel eğitim öğretmenliği programı, matematik

siplin kurullarında yer alma gibi) fırsatları veri-

ve fen bilimleri bölümünde ilköğretim matema-

lirse hem motivasyonu artar hem de öğret-

tik öğretmenliği programı bulunmaktadır.

menler arasında rekabet doğar. Bu da onların
daha baĢarılı olmasına giden yolu açar. Öğretmenlere verilen bilgi ve beceri kuĢkusuz çok
önemlidir. Ama onların evrensel değerlere sahip insan hakları ve özgürlüklerinin ne kadar
değerli olduğunu bilmesi, demokrasi, adalet ve
hukuk kavramlarını içselleĢtirmiĢ olması çok
daha önemlidir. Bunları yaparken kendimize
ait değerleri, kendi kültürümüzü tanımalı ve
özümsemiĢ olmalarının yanında dünyaya açık
insanlar olarak yetiĢtirilmeleri de çok çok
önemlidir.
Meselenin özü; dünyada değiĢen süreçlere
uygun olarak öğretmenlerin çeĢitli becerileri
kazanmasının yanında, içinde yaĢadığı toplumun gereksinimlerini karĢılayabilecek, ama
yukarıda da bahsettiğim gibi aynı zamanda
demokratik ve evrensel değerlerin hayata geçirilmesi için gayret gösterecek öğretmenlerin
yetiĢtirilmesidir.
Bu düĢündüklerimizi Eğitim Fakültemizde uygulamak için gayret gösteriyoruz.

Programlar fakültenin misyonunu benimsemiĢ,
Türkiye‘nin en deneyimli ve en birikimli öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir. Türkiye‘de, yukarıda isimlerini saydığım programların birçoğunun kurucusu olan duayen hocalar
bu fakültede hizmet vermektedirler. Bu öğretim üyelerimiz arzuladığımız nitelikteki öğretmenleri yetiĢtirmek için ellerinden gelen bütün
gayreti göstermektedirler.
Fakültemizdeki öğretmen adayları meslekte
daha baĢarılı olabilmeleri için öğrendikleri teorik bilginin yanı sıra kampüsümüzde bulunan
Marmara Eğitim Vakfı‘nın gerçekten eĢine az
rastlanan okullarında öğretmenlik uygulamalarını hocaların gözetiminde yaparak istenilen
nitelikte öğretmen olmaya hazır hale gelmektedirler.
Sadece klasik, ezber bilgilerle öğrencilerin kafasını dolduran değil, bilginin yanında uygulamaya da çok önem veren ve yaptıran uzman
öğretim üyelerinin elinde, araĢtıran, üreten
eleĢtiren, kendine güvenen her türlü düĢünce

Fakültemizin misyonu çağın gereklerine uy-

ve inanca saygılı öğretmenlerin yetiĢtirilmesini

gun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve ku-

hedeflemektedir.

ramsal bilgisini günlük problemleri çözmeye
taĢıyacak öğretmenler ve psikolojik danıĢmanlar yetiĢtirmektir.
Fakültemizde hali hazırda, yabancı diller eğitimi bölümünde Ġngilizce öğretmenliği programı,
eğitim bilimleri bölümünde rehberlik ve psiko-

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi seçkin
öğretim kadrosu, mükemmel altyapısı ve eĢine az rastlanan uygulama okulları sayesinde
21.yüzyılın öğretmenlerini yetiĢtirmektedir.

TEOG
“FARKLI YÖNLERİYLE”
Mina AKÇEN
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi
Türk Müdür BaĢyardımcısı

TEOG Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi olarak eğitim sistemimizde yer alan
bir gerçek. Ortak sınav esasları doğrultusunda yapılması, öğrencinin alıştığı kendi düzeni
içinde sınavın gerçekleşmesi, telafisinin olması, bir defaya mahsus bir sınav olmaması,
tekrarının olması ve öğrenciye süreç içinde bir imkan daha vermesi, umudun tek bir gün ve
tek bir oturumla sınırlı olmaması olumlu ve önemli ayrıntılar.

Ancak yine de SINAV !
Heyecanların, korkuların, merakla beklenen
sonuçların ve en önemlisi hep bir kaygı durumunun genç beyinlerde ve yüreklerde sürekli
var olması.
Bir yıl sorular kolay denir, bir yıl zor, ancak bu
yorumlar görecelidir, kime göre, hangi ölçütlere
ya da hangi eğitim kurumunun kendi içinde
koyduğu hedeflere göre kolay veya zordur;
oysa üzerinde daha kesin ve somut durulması
gereken soruların netliği, güvenilirliği, anlaşılabilirliği, gerçek bilgiyi ve / veya bilgi temelli ve
bilgi odaklı yorumu ölçebilirliği, konuların eşitlik
ve genellik ilkeleri içinde tüm eğitim kurumlarımızda aynı değerde işlenebilmiş olduğudur.
 Örneğin, soru sayılarının dağılımı ders pro-

gram larındaki ders saatine göre düşünülemez mi ?

 Bilginin salt bilgi olarak değil de gerçek biri-

kime ve temel kültüre dönüşen biçimi sınanamaz mı ?
 Son dönemlerde eğitim mensupları ve eğitim

kurumları olarak sıkça dile getirdiğimiz bir
kazanım hedefimiz var ; ''Analitik Düşünme''.
Ancak ciddi katılım yoğunluğunun olduğu bir
sınavda kazandırmak istediğimiz bu özellik
ölçme-değerlendirme tekniklerinde ne kadar yer
alabiliyor. Ve tabii en önemlisi çağdaş pedagojinin en temel unsuru olan ve değerlendirme
ölçütlerimizin temel ilkesini oluşturması gereken, öğrencinin bilmediğini değil, bildiğini bulup
ortaya çıkaran bir soru hazırlama anlayışı ile
hazırlanması gerektiğidir.
Dolayısıyla, eleme sistemi değil, bilgiyi ve o bilgiyi doğru bilip kullanabilen yetiyi ortaya çıkarıp
ödüllendiren bir anlayışın hakim olması esas
alınmalıdır.

Gerek ilkokul, gerek ortaokul, gerek lise

ĠĢte tüm bu gerekçeler ıĢığında biz öğretmen-

düzeyinde yapılan sınavlarda soru türlerinin

lere çok iş düşüyor.

zorluk ve kolaylık dereceleri belli bir öngörü
çerçevesinde yapılır. Örneğin bir sınavda çok
zor diye nitelendirebileceğimiz soru sayısı
sınavın tamamının %10'unu geçmemesine dikkat edilir. Aynı zamanda sınavın yapısı çok da
fazla çoktan seçmeli soru içermediği için çeldirici unsurlar yer almaz. Oysa TEOG çoktan
seçmeli bir yapı olduğu için ister istemez çeldiricileri de barıdırıyor bünyesinde. Bir diğer önemli ayrıntı ise temel bilgiye dayalı soruların belli
bir oranda olması ki bu durum temel eğitimin ilk

Bu sınav telaşı, kaygısı içinde yaşamın, insan
olmanın temel değerlerini unutmadan ve unutturmadan,

bir

matematik

probleminin

çözümünden, bir dilbilgisi kuralının öğretisine,
yorumlanan bir parag raftan, bir laboratuar deneyine kadar öğretimin her anında mutlaka
satır araları yaratarak toplumsal ve insanî
değerlere dem vurmalı, kişinin gelişiminin ve
başarısının sadece bir sınav sonucuna bağlı
olmadığını vurgulamalıyız.

4 yılının aslında TEOG'un temelini, belki de

Kimbilir, o zaman bu süreç bir hırs ve yarış

başarısının %50sini oluşturuyor olması. Bu

süreci olmaktan biraz olsun uzaklaştırılıp tatlı,

bağlamda yalnızca ortaokulun son 2 yılında

insanî, yüreklere dokunan o satır arası me-

gösterilen çabalar, ek dersler, etüdler, kısacası

sajlarla zenginleştirilmiş, o hep gerçekleştirmek

yoğun ve humnmalı bir çalışma başarıyı elde

istediğimiz sorgulayan ve analitik düşünen

etmek için çok da yeterli olmayabilir.

gençler yaratabilir ve bu sürecin doğasında
gelişen

özgüvenle

çocuklarımız

korku

ve

kaygıyı bir kenara bırakarak öğrenmenin keyfi
ve güveniyle sınava girip daha başarılı olabilirler.

Eleme sistemi değil,
bilgiyi ve o bilgiyi doğru
Üstelik yarıştan çıkan öğrenci belli oranda
hedefine ulaşarak arzu ettiği bir liseye kaydolunca adeta tüm görevini tamamlamış olmanın rahatlığı ve huzuru içinde önünde açılan
yeni sistemde aynı çalışma gayretini göstermekte zorlandığı gibi ''Ben görevimi yerine getirdim, benden daha ne istiyorsunuz ! '' gibi bir
ruh hali içine de girebiliyor.

bilip kullanabilen yetiyi
ortaya çıkarıp
ödüllendiren bir anlayışın
hakim olması esas
alınmalıdır.

2016 YILINDA
ÖZEL ÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Hasan EREN

Türkiye Özel Okullar Derneği
Yönetim DanıĢmanı

Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname üzerine, Bakanlık teĢkilat birimlerinde yeni yapılanmalar ve düzenlemeler oluĢturuldu. Bakanlığın her ünitesi de mevzuatını derlemek ve sadeleĢtirilmek yönünde çalıĢmalar yaptı. Bu
kapsamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de önceden yayınlanmıĢ olan sekiz yönetmeliği kapsayacak Ģekilde, yeni bir Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği‘ ni Mart 2012 tarihinde son Ģekli ile yayınlandı.
Ancak genel eğitim alanında yapılan bazı yasal düzenlemelerin özel öğretim kurumlarına etkileri, bu düzenlemeler gereği gerçekleĢtirilmesi gereken, özel dershanelerin Temel Lise adı altında özel okullara dönüĢtürülmesi süreçleri ve eğitim alanındaki hızlı geliĢmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlardan dolayı Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü, Mart 2012 tarihinden bu yana geçen dört yıllık zaman dilimi içinde, sınırlı veya
kapsamlı olarak 14 kez Yönetmelik değiĢikliğine gitmek durumunda kalmıĢtır.
Bu kapsamda Yönetmeliğin yayınlandığı aynı yılın Ekim ayında,
2013 yılının Ağustos ve Eylül aylarında,
2014 yılının Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında,
2015 yılının Ocak, Temmuz ( iki kez ) ve Ağustos aylarında,
2016 yılının Nisan, Temmuz ve Ağustos aylarında
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değiĢikliğe gidilmiĢtir.
Yönetmelikte yapılan değiĢikliklerde öğrenci, veli ve özel okul sektörünün olumsuz etkilenmemesi için azami hassasiyetin gösterildiği muhakkaktır. Ancak art arda iki öğretim yılı içinde, daha esnek Ģartlar ve standartlarla özel okul olarak faaliyete geçen 1900 civarındaki özel dershanenin ―Temel Lise‖ adı ile sektöre
dahil olmasıyla faaliyet gösteren ve mevcut duruma göre gerekli planlamalarını yapmıĢ olan bir çok özel
okul, beklemedikleri pozisyonlarla karĢı karĢıya kalmaktan ve öğrenci kaybına uğramaktan kendilerini koruyamadı.
Yönetmelik değiĢiklikleri içinde, 2016 yılındaki düzenlemeler daha çok ilgi çekti. Bu nedenle 2016 yılında
gerçekleĢtirilen düzenlemeler sonucu, özellikle özel okulları ilgilendiren hususlarda, kurumların açılıĢ ve
iĢleyiĢlerine iliĢkin değiĢiklikler hakkında kısa bir hatırlatma yapılması yararlı olacaktır.
Yönetmeliğin;
5. Madde (2) k- bendinde… okul açılacak binanın sağlamlığı hakkında teknik raporu düzenleyen inĢaat mühendisinin geçerliliği devam eden SĠM ve ĠTB belgelerinin istenmesi…
(2) r- bendinde: … eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize sanayi bölgesi dıĢında özel
meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacaklarla ilgili hükümler…
6. Madde (10)…Kurum açacak veya devir alacak kurucu, kurucu tüzel kiĢilik ise Ģirket ortakları veyahut kurucu temsilcileri hakkında; kurum açma veya devir alma baĢvurusunu yapmadan önce 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene KarĢı ĠĢlenen Suçlar SoruĢturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruĢturma bulunmaması…
7.Madde (4)… Kurumların; tabela, reklam, ilan ve her türlü iĢ ve iĢlemlerinde sadece kurum açma izni ile
iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatında yer alan kurum adını kullanmaları…

11.Madde (2)... Bahçesi bulunan müstakil okul binalarda; okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları ile
ilgili düzenleme…
12.Madde (2)...okulların ortak kullanım alanları ile ilgili düzenleme…
14.Madde (1) ç- ...kiralık kurum binalarında, baĢvuru tarihi hakkında düzenleme…
(3)- (Yukarıda belirtilen) 6.Maddenin 10.Fıkrasındaki hükümlerin, bu fıkrada da belirtilmesi…
(4)-Kurumun kurucusu olan Ģirketin, türünün değiĢtirilmesi ve bu değiĢikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde yapılacak iĢlemler…

15.Madde (3)- (Yukarıda belirtilen)6. Maddenin 10. Fıkrasındaki hükümlerin getirilmesi…
16.Madde (2)-Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinlerinin Bakanlığa bildirilmesi…
25.Madde (4)- Özel eğitim okullarında görevlendirilecek olan öğretmenlerin durumu,
(5)-Ġlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görevlendirilecek olan öğretmenler,
(6)- Uzman öğretici, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta
öğretici ve diğer personelin görevlendirilmeleri…
26.Madde (4)- …özel okullarda görevlendirilecek uzman öğreticiler ile ilgili düzenlemeler…
29.Madde (6)- Yabancı uyruklu eğitim personeline Ģartlarını taĢıdığı sadece bir alanda ve bir kurumda görev verilebileceği ancak yabancı okullarda görevlendirilecek personelin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği…
30.Madde (1)-c… Özel okullarda görev alacak yöneticilerin taĢıması gereken Ģartlarla ilgili düzenleme…
44.Madde (1)-… ĠĢten ayrılanların tekrar iĢe dönmesi durumunda uygulanacak esaslarla ilgili düzenlemeler…
51.Madde (2)- d…nakil yoluyla gelen öğrencilerle ilgili iĢlemler…
53.Madde (1)… Ücret tespitiyle ilgili esaslar…
55.Madde (2)… ücreti ödenmeyen öğrencilerle ilgili iĢlemler…
(4)… ilan edilen ücretler dıĢında ücret talep edilemeyeceği…
56.Madde (3)… ücret iadesi yapılacak öğrencilerle… ilgili uygulama…
58.Madde (1)… ücretsiz okutulacak öğrencilerle ilgili hususlar…
61.Madde (1)… özel eğitim okullarında ücretsiz okuma süresi…
62.Madde (6)… bursluluk sınavı ile ilgili hususlar…
(7)… burs sınavı yapacak kurumların (Yukarıda belirtilen) 6. Maddenin 10. Fıkrasındaki hükümlere uyması…
EK Madde -1(a)…organize sanayi bölgesi içinde veya dıĢındaki Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
açacaklarla ilgili düzenleme...
(b)…organize sanayi bölgesi içindeki Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde alınacak
ücretlerle ilgili esaslar.
(e)…organize sanayi bölgesi dıĢındaki Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin açılacağı
yerleĢim alanının nüfusu ile ilgili hususlar…
(f)…organize sanayi bölgesi dıĢındaki Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde alınacak
ücretlerle ilgili esaslar.
(7) …eğitim öğretim desteğinden faydalanamama durumu hakkında açıklama…
EK Madde -2(13) Durumları yönetmeliğin (Yukarıda belirtilen) 6. Maddesinin 10. Fıkrasındaki
hükümlere uymayanların eğitim öğretim desteğinden faydalanamayacakları…
Geçici 12.madde ile Geçici 13. Madde de düzenleme yapılması…
Yönetmeliğe Geçici 14 maddenin eklenmesi…
2016 yılında yapılan düzenlemelerdir.

Bu düzenlemelerin, özel okullar açısından olumlu sonuçlar getireceği inancıyla, her fırsatta önemle belirtmiş olduğumuz gibi yapılacak mevzuat düzenlemelerinin uygulayıcılar ile birlikte yapılmasının, uygulamadaki başarıyı ve verimliliği artıracağını dikkatlere tekrar sunarım.
2016-2017 öğretim yılının gençlerimize başarılar getirmesi temennisiyle, eğitim sistemimizin arzulanan düzeye ulaşılmasında öncülük etmesini diliyorum…

EĞİTİMİN
EKONOMİK HAYATA
ETKİSİ
Vefa Vedat BUDAK
Eğitim Yöneticisi

Günümüzde toplumlar ve kurumlar hızla geliĢen ve
değiĢen bir dünyada yer almaktadır. Artık dünya
teknolojideki hızlı değiĢim, küreselleĢme ve artan
rekabetle karĢı karĢıyadır. Bu süreçte ülkelerin en
fazla önem vermesi gereken alan eğitim olmalıdır.
Çünkü söz konusu süreci, oluĢturan temel kaynak
eğitimdir. Eğitim teknolojiyi, teknoloji rekabeti ve
artan bu rekabet de zaman içinde küreselleĢmeyi yanında getirmektedir. Günümüz toplumlarının
yoğun ve sürekli biçimde yaĢadığı hızlı yenilenme
süreci, birçok toplumsal kurumun ve ekonomik hayatın basit iyileĢtirmelerle değil, köklü
reformlarla yeniden yapılandırılmasını gerektir-miĢtir. Eğitimi
kiĢilerin yetenek ve becerilerini geliĢtiren, onların
bilgi ve beceri edinmesini ve sosyalleĢmelerini sağlayan bir süreç olarak tanımladığımızda, eğitimin
kalkınma ile olan iliĢkisi çok daha net biçimde anlaĢılmaktadır. Kalkınmanın sağlanması için gerekli
insan gücünü yetiĢtirmek, geliĢtirmek ve fertleri
üretici hale getirmek hedef olarak alındığında, bu
hedefe ulaĢmak için kullanılacak araç ancak ve
ancak eğitim olacaktır. Eğitim, ―bilgi‖ alanında da
baĢrol oynamaktadır. Eğitimin tetiklediği etkenler
aracılığı ile ―bilgi‖ yaratılmaktadır. Artık ―bilgi‖ ekonomik alanda sermaye ve emek faktörlerinin önüne
geçmiĢtir. Üretim artıĢı ve ekonomik geliĢme ―bilgi‖
aracılığıyla çok daha kolay ve ucuz bir Ģekilde sağlanmaktadır. ―Bilgi‖ sayesinde yatırımlar, harcamalar ve çeĢitli ekonomik uygulamalar artık önseziye
dayanan metotlarla yapılmamaktadır.
Eğitimin Önemi ve Amaçları Ülkelerin geliĢmesinde, fiziki sermaye birikiminin büyüklüğü
kadar
beĢeri sermaye faktörünün niteliğinin de çok büyük
etkisi vardır. Bilindiği gibi beĢeri sermayenin niteliğini belirleyen değiĢkenlerden biride eğitimdir. Eği-

tim, ülkelerin sahip oldukları beĢeri sermayenin
kalitesini artırarak iktisadi geliĢmeleri üzerinde
önemli katkılar sağlar. Eğitimin en temel özelliği;
birey, firma ve toplumların geleceğine yatırım yapmasıdır. Bu nedenle eğitim, ekonomik ve sosyal
yaĢamdaki dönüĢümde, baĢka bir deyiĢle refah
düzeyi ve yaĢam kalitesinin artırılmasında kritik bir
rol üstlenmektedir. Eğitim, ekonomik anlamda; büyüme, ulusal rekabet gücü ve verimlilik artıĢı, sosyal anlamda ise; katılımcılık, gelir dağılımı, yoksulluk, sosyal uyum ve çevrenin korunması gibi politika alanlarının merkezinde yer almaktadır.
Eğitimin amacı doğrudan doğruya maddi kaynakları değil; insan davranıĢlarını olumlu yönde değiĢtirmek olduğu için eğitim, bu yolla topluma dolaylı
biçimde büyük yarar sağlar. Eğitim, insanın kendi
kendini disipline etmesine yardımcı olur, düĢünce
ufkunu geniĢletir, yeni olanaklar açar ve inisiyatifi
uyarır. Bunların sonucunda da toplum, eskisine
oranla daha zenginleĢmiĢ olur. Ayrıca, eğitim Ģu
temel kazançları da sağlar.
 Teknolojik geliĢme olanağı sağlar ve böylece

dolaylı olarak sermayenin verimliliğini
 Ġyi bir eğitim, iĢ olanaklarında istikrar ve

etkiler.
düzen

sağlamaya yardım eder.
 ĠĢ koĢullarındaki değiĢmelere uyabilme yeteneği,

sosyal konum ve saygınlığın kazanılmasını sağlar.
Tüm bu açıkladığım nedenlere bağlı olarak ayrıca küreselleĢen dünyada, eğitim alanında yapılan
ulusal değerlendirme çalıĢmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde de ülkeler konumlarını belirlemek
amacıyla eğitimdeki göstergelerine ihtiyaç duyuldu-

ğundan bu nedenle belirli verilere göre, giderilmesi
gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bu sayede de eğitim yatırımlarının
ve eğitimin niteliğinin ve toplumun refah düzeyinin
yükseltilmesi bu çalıĢmalara katılan ülkelerin baĢlıca amaçları arasında yer almaktadır. Eğitim yatırımlarının etkililiği tüm dünya ülkelerinde üzerinde
durulan, eğitimin önemli konularından biridir. Etkililik için, öğretim materyali, öğretim yöntemlerinin
niteliği, öğrenci tutumları gibi pek çok konu incelense de, öğretimde son ürün olan akademik baĢarının incelenmesi ve yıllar içindeki durumunun izlenmesi karĢılaĢtırmalı olarak yapılan geniĢ ölçekli
durum belirleme çalıĢmalarında önemli bir boyut
olarak ele alınmaktadır.
Bu nedenlere bağlı olarak Ülkemizin AB(Avrupa
Birliği) giriĢ sürecinde, diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı sağlayacak en önemli kaynağı, sahip olduğu genç ve dinamik insan gücüdür. AB
ülkeleri ile mal ve hizmetlerin serbest dolaĢımı sürecinde rekabet edebilmek ve ülkemiz insan gücünün Avrupa piyasalarında yer edinebilmesi, mesleki eğitime verilen önem ve ayrılan kaynak ile orantılı olarak artacaktır. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında en genç iĢgücüne sahiptir.
Toplam iĢgücünün % 20 'ini 15-24 yaĢ grubundakiler oluĢturmaktadır. Ancak lise ve dengi okullardan
mezun olanların iĢsizlik oranı genel ortalamanın 3
puan üstündedir. Bu genç nüfusun mesleki eğitimle kalifiye ara eleman haline gelmesi halinde, genç
nüfus ülkemiz için çok önemli bir avantaj haline
gelecek, aksi halde AB uyum sürecinde Türkiye‘yi
en fazla zorlayacak sorun alanlarından biri olacaktır. Kalkınmanın ve büyümenin en önemli unsuru,
teknolojiyi geliĢtiren, uygulayan, kaynakların kullanımını ve organizasyonunu sağlayan nitelikli insan
gücüdür. ĠĢgücünün niteliğini gösteren en önemli
gösterge eğitim türü ve düzeyidir. Ülkemizde iĢgücünün eğitim, beceri ve nitelik düzeyinin düĢüklüğü

istihdam ve iĢsizlik konusunda önemli sorunlardan
birini oluĢturmaktadır. Ülkemizde istihdam edilenlerin % 61.2'si lise altı eğitimlidir. Türkiye genç nüfus yapısına uygun insan gücü planlaması yapamayan ve eğitim kurumlarının niteliği yerine sayısını arttırmayı tercih eden bir politika izlemektedir.
Bu politikanın doğal sonucu olarak, çok sayıda
genç iĢ yaĢamının gerektirdiği niteliklerden yoksun
olarak emek piyasasına aktarılmaktadır. Genç iĢsizliğin önlenmesi, ancak bu nüfusun mesleki eğitime yönlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Elbette mesleki eğitim sistemini yöneten resmi otorite ile
mesleki eğitimin çıktısı olan eğitilmiĢ iĢgücünü istihdam eden iĢ hayatının sıkı iĢbirliği, sistemin
etkin ve verimli iĢlemesinin sağlanmasında en
önemli odak noktasıdır.
Kısacası eğitim hem sosyal anlamda ilerleme sağlamak için ve hem de kiĢisel anlamda geliĢmek için
önemli bir faktördür. Eğer eğitim, kalkınma ve Türkiye iliĢkisi birlikte incelenirse, son söz olarak söylenmesi gereken Ģeyler Ģunlar olacaktır: Eğitimin
büyüme ve kalkınma amacına hizmet edebilmesi
için insani geliĢmeye yönelik bir kalkınma perspektifi kurulması ve eğitim politikalarının buna göre
tasarlanması, aynı zamanda bilim ve teknoloji politikalarına ağırlık verilmesi gereklidir. Eğitim yatırımlarının miktar olarak artması tek baĢına yeterli
değildir. Önemli olan bu yatırımların doğru yerlere
yapılmıĢ olmasıdır. Burada anlatılan ―doğru yerler‖,
ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapılarından kaynaklanan, uygulanan mevcut sistemler içerisindeki
eksiklikler ve boĢluklardır. Kısacası doğru planlamaların yapılması, toplumları kalkındırıp ileri götürecek önemli bir adımdır. Burada atlanılmaması
gereken nokta da, uygulama safhasında hızlı, etkin ve tavizsiz davranmaktır. Türkiye‘nin de içinde
bulunduğu duruma göre daha ileri noktalara gitmesinin ve toplumsal refahı sağlamasının tek yolu da
budur. Doğru analiz, doğru plan lama ve tavizsiz
uygulama, kalkınmıĢ bir Türkiye‘yi yaratacaktır.

Eğitim, insanın kendi kendini disipline etmesine
yardımcı olur, düĢünce ufkunu geniĢletir, yeni olanaklar açar ve
inisiyatifi uyarır.

Evren TOMBUL
Ulus Özel Musevi Okulları
Bilgi ĠĢlem Yöneticisi

Eğitim ve Teknoloji
Hakkında Bazı
Kaynaklar, Atıştırmalık
Bilgiler...

KuĢkusuz hepimiz gençlerimizin kendine yetebilen,

elde etmiĢ olmuĢ olur. Sonra ilgisi ve

karar verme becerisi yüksek, sürdürülebilir bir dün-

olan belki bunu bir mühendislik programına dönüĢ-

yada yaĢayan çocuklarımız olmasını istiyoruz. Tek-

türür. Belki sanatsal vasfı olan bir öğrenci bu robot

nolojiyi yakından takip etmeleri ve 21.yüzyıl beceri-

kolunu çok güzel tasarlayabilir, belki iletiĢim ve ikna

lerine sahip olmaları için elimizden geleni yapıyo-

kabiliyeti olan baĢka bir öğrenci bu robot kolunu ne

ruz. Sadece tüketici olmaktan kurtulup, üretim ya-

kadar harika bir robot kolu olduğunu, o bardağı

pabilen çocuklar yetiĢtirmeye çalıĢıyoruz. Teknoloji

oraya ne kadar güzel koyabildiğini anlatabilecek

her gün yenileniyor, takip etmek zor, Ģu anda ben

pazarlama tarafını üstlenir. Bu gibi multidisipliner

bu yazıyı yazarken de mutlaka yeni bir teknoloji

projelerde birden fazla öğrencinin kaynaĢmasını

daha birileri tarafından insanların kullanımına su-

sağlama, birbirlerini tamamlayarak birisi mekaniğini

nulmuĢ oluyor.

mühendisliğini yaparken, diğeri sanatsal tasarım

Öğrencilerimizle farkındalık eğitimleriyle hedef kitleyi belirleyip bir problemi çözebilmesi için algoritmik düĢünme veya computational thinking, programlama mantığının öğretilmesi gerekiyor, analitik

kabiliyeti

boyutunu yaparken, bir diğeri bunun nasıl bir iĢ
modeli olabileceğini, nasıl pazarlanabileceğini düĢünülebilir hale getirebilirse çok değerli bir kazanım
elde etmiĢ olurlar.

düĢünmek yani bir Ģeyi parçalarına ayırarak gerçek

Örneğin

sebebini bulmalarına yardımcı olmamız gerek.

elektronikçiler bilgisayar mühendislerini beğenmez-

Çarpma, bölme, türev alma gibi metotlarla benzer

lerken, bilgisayar mühendisleri endüstri mühendis-

bir formül kullanılarak bu probleme çözüm üretilme-

lerini, iĢletmeciler mühendisleri sevmezken biz

si beklemeyebiliriz. Bunların da sadece bir araç

gençlerimize bir ekip çalıĢmasını aĢılayabilirsek,

olduğu, amacın da dünyayı daha güzel bir yer yap-

farklı özelliklerde yetkinliklere sahip öğrencileri bir

mak, anlamlı akıcı Ģeylerle hayatı kolaylaĢtırmaları-

araya gelmelerini sağlayıp çok daha zengin bir

nı sağlamamız gerekiyor. Örneğin öğrencinin bir

içerik oluĢturabileceklerini gösterebilirsek, pedago-

robot koluyla bir bardağı alıp uzağa koymak istedi-

jik olarak çok faydalı iĢler yapmıĢ oluruz.

ğinde bunun için ne yapması gerekiyor, bu kol seyyar mı olması gerekiyor, masanın kenarına monte
mi etmemiz gerekiyor, ne kadar büyük hareket
kabiliyeti veya esnek olması gerekiyor gibi soruları
sorabilme kabiliyeti geliĢmesi gerekiyor. Çocukları-

günümüzde

neredeyse

her

ortamda

IBM: IBM sosyal sorumluluk uygulamalarını daha
çok devlet okullarında uygulamakta ama bütün eğitim kurumlarına açık içerikler sağlıyor. AĢağıda
linklerini paylaĢtığım içerikleri bütün okullar istediği
gibi kullanabilir.

mıza critical thinking ya da analytical thinking dediğimiz yetkinlikleri vermemiz lazım. Böylece hayatın
her alanında faydalı olabilecek genel bir yetkinlik

Velileriniz ile uygulayabileceğiniz IBM'in ücretsiz
eğitim içerikleri: https://goo.gl/KyEcg5

IBM Teacher Try Science: Öğretmenlerin ders

bu tarz uygun içerikler var ama genel olarak eğitim

programlarına destek verebilecek olan STEM Ko-

kurumlarımızda verilen eğitimler genelde hep ders

nusunda müfredatlarını geliĢtirmeye yönelik içerik-

notu Ģeklinde olduğu için, güncellenmemiĢ teknolo-

lere eriĢebilirsiniz.

jik hale getirilmemiĢ içerikler oluyor. Dünyada daha

http://www.teacherstryscience.org web tabanlı Ġngilizce bir çalıĢma, herkese açık.

çok, verilen dersler görsel olarak daha yaygın hale
getiriliyor, öğretmen artık dersi anlatırken öğrencilerine dersle ilgili materyal oluĢturtuyor, film dosya-

IBM Watson: IBM in tasarladığı bir yapay zekâ
programı olan Watson projesi 2011 yılından bu
yana her gün yenileniyor. Önceleri sağlık sektörü

ları, görseller infografikler hazırlattırıyor, animasyonlar hazırlattırıyor. https://goo.gl/B6uh8T https://
goo.gl/QfJ8BQ

için geliĢtiriliyordu, onkoloji-kanser tedavisi için kullanılmak üzere düĢünülüyordu, uzun süredir endüstriyel tasarımcıların yönlendirmeleriyle eğitim
sektöründe de çok sayıda projelerin geliĢtirilmesine imkân sağlıyor. Öğrenme yeteneğinin

IBM' in Bluemix platformundan bahsetmek gerekirse, developer için iĢletim sisteminden, geliĢtirme
dilinden bağımsız uygulama geliĢtirme ortamı sağlıyor. https://goo.gl/Bz795o

üstüne, kendi kendine düĢünebilme, birbiriyle

IBM in eğitim alanındaki projelerinden bazıları

ilgisiz gibi görünen Ģeylerden anlamlı sonuçlar

bunlar ama daha birçok alanda projeler üretiyor.

çıkarabilme yeteneğinin üstüne bir de öğrenme

Örneğin daha uç nokta bir örnek verirsek özgürlük

yeteneği eklediler. Dolayısıyla benzeri yapay zekâ

alanını çok fazla kısıtlamadan ve insan haklarına

ürünlerinden en büyük farkı sistem insan gibi

müdahale etmeden gerçekleĢtirilen projelere örnek

zaman içerisinde geçmiĢteki deneyimlerinden yeni

olarak, kurumunuzda IBM beacon kartlar dağıtıp,

Ģeyler öğreniyor. IBM bu projeyi yılda 1 milyar $

farklı yetki seviyesine göre alanlar belirleyip, o

dan fazla para harcayarak IBM Watson lab Ar-Ge

alanlara yetkisi olmayanları giremez hale getirebili-

merkezlerinde pHD ve Nobel ödülü almıĢ bilim

yorsunuz, sistem dijital harita üzerinden gerçek

adamları ile geliĢtiriyor. https://goo.gl/gganHA

zamanlı takip yaptığı için yönetilebiliyor oluyor.

IBM eğitim çözümlerini entegre eden bir HUB ı var

Öğrenciler servise bindikten sonra sistem otomatik

"Learning Content HUB", bu çözüm herhangi bir

olarak okuyor, ebeveynin mobil uygulamasına

LMS iniz varsa, ayrıca sizin baĢka oluĢturduğunuz

mesaj gidiyor ve öğrenciyi takip edebiliyor, 10 daki-

içerikler varsa, dijital kütüphaneleriniz, kurumsal

ka trafik sıkıĢıklığını da hesaba katarak 25 dakika

dijital radyonuz, öğrencilerin video ile eğitim yap-

sonra öğrenci okula varınca ebeveynin mobil uygu-

malarını sağlayan bir sisteminiz, her türlü dijital

lamasına push notificaton mesaj geliyor, siz mesaj

arĢivleriniz (ses, text, görsel, filmler, dosyalarınız,

gelmeden de öğrenciyi izleyebiliyorsunuz.

ders notları, sınav soruları) vb, bu içerikleri tek bir
portala toplayıp kimin neyi nasıl göreceği ve kullanacağı ile ilgili bir yönetim paneli. Temel olarak
öğretmen, öğrenci ve yöneticiler için olmak üzere
3 bileĢeni var. Bu sistem entegratör merkezi olarak
çalıĢıyor. Bu projeyi henüz Türkiye' de uygulayan
bir kurum yok ama dünyada çok sayıda eğitim
kurumu uyguluyor. Türkiye' de okullarımızda bilgisayar bilimleri konusunda oluĢturulmuĢ dijital içerik
müfredat sıkıntısı var, ODTU gibi üniversitelerde

Bu tarz projeleri daha çok ABD ve birleĢik Arap
emirliklerinde uygulanıyor. Onun dıĢında behavior
analytics ürünleri var, sistem analitiği ses ve görüntüden yapıyor. Örneğin ―call center‖ ların da kullandığı bir ürün, bir firmanın müĢteri temsilcisini arayan müĢteri arama havuzuna düĢtükten sonra, sistem onun sesinin tonlamasından ve entonasyonundan duygusal analiz yapıp müĢterinin kızgın olduğunu anlayıp, sinirliyse onu daha iyi absorbe edebilecek bir müĢteri temsilcisine atayabiliyor.

Bu projenin eğitim alanında örneği ise sınıftaki

MTA ve MOS müfredatlarının profesyonel ve ulus-

smart tahtanın üst köĢesine konulan bir kamera

larası geçerliliği bulunan akkreditasyon sınavlarına

öğrencileri uzaktan izleyerek yüzlerini analiz edip

indirimli giriĢ hakkı kuponları alabiliyorsunuz. Müf-

mutluluk oranlarını saptayıp öğretmenin baĢarı kat-

redatların her biri bir zip dosyası Ģeklinde iniyor, bu

sayısını hesap edip, bu raporu idarecilere email

zip dosyasının içerisinde öğretmen dosyaları, öğ-

atabiliyor.

renci dosyaları ve öğretmen yardımcı kaynak dos-

IBM Teacher Advisor Powered by Watson: Henüz
lansmanı yapılmıĢ bir çalıĢma değil ama her gün
yeni geliĢmeler oluyor. https://goo.gl/q6CVN6 Bu
konuda eylül ayının sonunda da NY Times' da bir

yaları da mevcut oluyor. IT alanında Database fundamentals, Desktop and Device

Management, IT

Fundamentals, Server Infrastructure olmak üzere
yine 4 alt kategoriden oluĢuyor.

yazı daha kaleme alındı, dolayısıyla bu konudaki

Bizim kurumumuz gibi Java, Python, C/C++ gibi

çalıĢmaların hızla devam ettiğini düĢünebiliriz.

dilleri ilkokuldan lise son seviyesine kadar seviye

Burada matematik öğretimi ile ilgili ücretsiz bir da-

seviye Ģeklinde öğretme hedefleriniz varsa bu plat-

nıĢmanlık platformunu bu yıl çıkacak. https://goo.gl/

form bu amaca da hizmet ediyor. Computer scien-

FAf7gf . Watson Analytics for Education: Eğitim

ce anlamında Learn to Code Offerings, Creative

sektöründe analitik uygulamaları için fayda sağla-

coding through games & apps (CCGA) ve Intro to

yabilecek https://goo.gl/QqNxBu

Programming (C, Java ve Python ) yaĢ aralıklarıyla

IBM

in

üniversite

seviyesinde

de

Academic

Initiative diye bir programı var, yine bulut teknolojilerinden analitiğe, Big Data 'dan iOT ye kadar
birçok alanda hem öğretmenlere dersleri nasıl
anlatacaklarına yönelik bilgiler var hem de öğrencilerin kendilerinin nasıl çalıĢabileceklerine yönelik
bilgiler var.

https://goo.gl/uAk3lA

IBM in Cyber

security konusunda da eğitim içerikleri mevcut.
Microsoft Imagine Academy: Microsoft' un Imagine
Academy platformuna okul olarak üye olabiliyorsunuz, öğrenci veya öğretmen bazlı değil, bir tane
okul lisansı satın alıyorsunuz. Bu programın içinde

var. Yalnız bu alanlardan bir sertifika yok sadece
müfredatla eğitim veriyor. Sertifika aldırtmak istiyorsanız MTA, MCP ve MCSD eğitimlerini vermek
gerekiyor. Computer science alanında Ġlkokul ve
ortaokul için ilk üç alan öneriliyor, sertifika alınabilen yerler lise için daha uygun.
Öğretmenin verebileceği eğitimler hakkında da
MOS uygulanabilir ilkokul 4. sınıftan itibaren. Eğer
sertifika aldırtmak isterseniz Microsoft nasıl eğitim
verildiğine karıĢmıyor, onların ölçme ve değerlendirmesi kendisinin uyguladığı MOS ve MTA sınavları oluyor.

eğitim ve sertifikasyonlardan oluĢan müfredatlar

Örneğin bir Certiport merkezi olup, öğrencilerinizi

oluyor. Eğitim alanında 650 ye yakın müfredat var.

daha sonra bir yere yollamadan kendi bünyenizde

Computer science, Game Development, IT Infrast-

de sertifika almalarını sağlayabilirsiniz.

ructure ve Productivity diye 4 kategoriden oluĢuyor.

https://goo.gl/QrsbgZ

Microsoft Office Specialist (MOS) eğitim içerikleri
(word,excel,powerpoint vb.) Productivity içerisinde.
MOS ve MTA (Microsoft Technology Associate)
müfredatlar Ģu anda ingilizce ve Türkçe olarak var.
Bulut ve büyük veri gibi bilgi iĢlem

teknolojilerinin

yönetimi ve güvenliğini sağlama / programlama /
yazılım

geliĢtirme

becerileri

kazandıran

MTA

(Microsoft Technology Associate) müfredatı var.

Minecraft Education Edition: Sınıf içerisinde öğrenime inovasyon getiren, oyunlaĢtırma ile öğrencileri
motive eden, her zümreden öğretmenin rahatlıkla
kullanabileceği Minecraft 1 Kasımda lansmanı yapılacak ve kullanıma sunulacak. Öğretmen, öğrenci
ve idari kadrolarınız okul hesapları üzerinden deneyimleyerek bu teknolojinin AR-GE‘ sine de öncülük
edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN 2.0
NE DEMEK?
Burcu AYBAT

Özel Amerikan Robert Lisesi
Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Her gün yaptığım şeyleri bırakıp yenisini denemek, öğrencilerimin derse ilgisini artırmak, öğrencilerimi 21.yüzyıla hazırlamanın yollarını bulmak, teknolojinin iyi uygulandığı sınıf örneklerini
incelemek, kendi öğrenme ortamımı yeniden tasarlamak, son teknolojileri ve trendleri yakından takip
etmek ve uygulamak, sınıfımı 21. yüzyıl sınıfına dönüştürmek, kendi öğrenmelerine sahip çıkan
öğrenciler yetiştirmek istiyorum.” diye mi söylüyorsunuz her gün kendinize? İsteklerinize ulaşmak
ve yeni yüzyılın öğretmeni olmak o kadar da zor değil.
Değişen çağla birlikte yepyeni bir öğretmen profili çıkıyor karşımıza. Yeni öğrenme ortamları, yaklaşımları ve teknolojileriyle öğretmenin rolü değişiyor ve dönüşüyor. Çağa uyum sağlayıp gelecek
nesilleri yetiştirecek yenilikçi bir öğretmen nasıl olabilirim diye soruyorsanız öğretmenin sınıfına
teknolojiyi entegre etmesinde yol gösterici 6 adıma göz atabilirsiniz.

menlerin fazlasıyla içinde kalmayı tercih ettikleri

Öğretmen 2.0 ne demek?
21. yüzyıl becerilerini özümseyen, eğitim teknolojilerini ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını uygulayan
ve bunları kullanarak öğrenme senaryoları tasarlayabilen; öğrenme topluluklarının bir parçası olabilen
ve içinde yer aldığı toplumu yükseltebilen liderlerdir
yenilikçi öğretmenler. İşte Öğretmen 2.0, öğretmenin gün geçtikçe sıradanlaşan kimliğine meydan
okuyor ve öğretmenin yeniden doğuşunu kutluyor.
Öğretmen bir nevi versiyon atlıyor. Yenileniyor, bir
üst seviyeye geçiyor. Bu yaklaşım öğretmenin
profesyonel

kimliğini

tanıması,

geliştirmesi

rahatlık çemberi aslında onları yeniliklerden de
alıkoyan bir alan. İş tuzağına yakalanan öğretmenler, çok üretken hissettikleri halde tükenmişlik sendromuna en fazla yakalanan meslek gruplarından bir
tanesi. Öğretmenlerin kendi sınırlarını, ilgi alanlarını
ve profesyonel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak rahatlık çemberinden belirli aralıklarla
çıkması gerekiyor. Bu deneyimler sırasında öğretmenlerin bilimsel bir yaklaşım kullanarak deneyimi
ile ilgili veri toplaması çok faydalı olacaktır.

ve

Veri toplama şekli gözlem, ders videosu çekimi,

meslektaşlarına model olması konusunda onları

meslektaş ya da öğrenci geri bildirimi olabilir. Öğret-

adım adım cesaretlendiriyor.

menin yeni bir öğrenme yaklaşımını ya da yeni bir

Adım 1: Rahatlık çemberinizden çıkın

teknolojiyi deneyimlemesi sırasında neler kazan-

Her gün bıkıp usanmadan yaptığımız davranış-

dığını, öğrenmeye ne kadar değer kattığını ve

lardan, aktivitelerden ve rutinlerden bir an olsun

öğrencilerinin bu süreçten ne kadar faydalandığını

ayrılıp yenilikleri denemek için yola çıkmak... Öğret-

ölçüp biçmesi gerekir.

Bu adımda deneyimlerin paylaşılması da deneyimin

menler öğrenme-öğretme etkinliklerini tasarlarken

kendisi kadar değerli. Unutmamak gerek, yenilikleri

bu iki konuya dikkat etmeli.

küçük adımlarla ve veri toplayarak yapmak her zaman öğrencilerimizin yararına olacaktır.

Adım 3: Hedeflerinizi gözden geçirin
Öğrenmenin hedeflerini sorguladığımız bu adımda,

Adım 2: Öğrencilerinizi tanıyın
Gözünü açtığında teknolojiyle tanışan bir nesilden
söz ediyoruz. Farklı davranıyorlar, düşünüyorlar ve
üretiyorlar. Onlar için sanal ve fiziksel ortam bir
arada gerçek hayatı tanımlıyor. İç içe geçmiş, birbirinden etkilenen, beslenen bir hayat. Onlar için
gerçek hayat birbiriyle bağlantılı, her yerden veri
alışverişi yapan ve işleyen, diğerleriyle ilişki kurma-

“Öğrencilerimizi

21.yüzyılda

onları

bekleyen

ekonomiye, iş gücüne ve vatandaşlığa hazırlıyor
muyuz?”u cevaplıyoruz. PISA sınavında matematik
ve fende 2. düzey soruları bile çözmekte zorlanan
öğrencilerimiz, sosyal hayatta ve iş hayatında çok
daha

karmaşık

problemleri

çözmek

zorunda

kalacaklar.

larını sağlayan uygulamalar bütünü. Çünkü onlar

STE(A)M

“app kuşağı”. Yeni nesil bir başka! Pozitif geri bild-

(Arts), Maths / Fen, Teknoloji, Mühendislik, (Sanat),

irimden motive oluyorlar ve sürekli geri bildirim

Matematik)

istiyorlar.Bu yüzden oyunları seviyorlar. Varsa-

çalışanın olmadığı ülkemizin üretimde, inovas-

yımınızın aksine aileyle vakit geçirmekten çok keyif

yonda, bilimde hatta sanatta küresel rekabete

alıyorlar. Rol modelleri hep bir aile üyesi. Bir önceki

girmesi

nesle göre kendilerine daha fazla güvenleri var. Bu

ulaşması çok zor görünüyor. Bu alanlarda kaliteli iş

özellik, merakla birleştiğinde karşımıza daha istekli

gücü yetiştirme kaygısına sahip olmalı ve gelecek

öğrenenler çıkarıyor.

neslin mutlu ve başarılı olmasını hedeflemeliyiz.

ĠĢbirliği içinde hareket ediyorlar. Siz istemeseniz
bile ödevleri birlikte yapıyorlar. Değişime ve kişisel
gelişime daha açıklar. Başkalarıyla bağlantıda
kalmayı istiyorlar.

(Science,

ve

Technology,

alanlarında

yetişen

sosyo-ekonomik

Engineering,
yeterli

refah

sayıda

düzeyine

Buradaki en önemli nokta, sadece belirli sayıda
öğrencinin bu becerilere sahip olması gerektiğini
varsaymamız. Bu becerilere sahip olmayanlar, yeni
yüzyılda oyun dışı kalacaklar. Öğrencilerimiz, hem
içerik bilgisine hem de faydalı ve yaratıcı amaçları

Anında teslim istiyorlar: “Hemen şimdi, hızlı bir

gerçekleştirmek ve dönüştürmek için temel 21.

şekilde olsun!”

yüzyıl

becerilerine

ihtiyaç

duyuyorlar.

İşbirliği,

yakından

iletişim, yaratıcılık, bilgiye ulaşma ve onu kullanma,

tanımanın, alışkanlıklarını ve düşünme şekillerini

problem çözme ve eleştirel düşünme bu becerilerin

anlamanın öğrenme ortamında sıklıkla yaşadığımız

başında geliyor.

öğrencilerle iletişim kuramama gibi problemlerin

Girişimcilik, yeniliklere uyum sağlayabilme, esnek-

önüne geçmede faydası büyük. Yeni neslin hızlı

lik,

Bu

adımda

öğrencilerimizi

daha

öğrenen, sürekli değişime açık, meraklı ve üretken
yönlerini doğru stratejilerle ortaya çıkarabiliriz.
Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri, öğrencilerimizin “multi-tasking” dediğimiz
birden fazla işi aynı anda yapma becerilerinin henüz
gelişmemesi fakat yine de bunu yapmaya meyilli
oluşları.

Bir

diğeri

de

araştırma

becerilerini

geliştirmek için fazla destek bulamayışları. Öğret-

inovasyon,

liderlik,

kültürlerarası iletişim
popüler

beceriler

istek

ise son

arasında.

ve

gönüllülük,

zamanlarda en

Günümüzdeki

bu

gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmak için de
hedeflerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Bütünsel
ve sistematik yaklaşmalı, hangi becerilere odaklanacağımızı belirlemeli ve dinamik, esnek, sürekli yenilenen bir süreç tasarlamalıyız.

Bu adımda öğretmenlerin tek başlarına değil, ku-

Teknoloji işin içine girince hem planlama hem de

rumlarıyla

öğrenciye

uygulama süreci daha da karmaşık bir hâl alıyor hiç

ulaşmak için doğru yol olacaktır. Bazı okullar belirli

şüphesiz. Öğretmenin “Teknoloji tasarımın nere-

standartları kendilerine yol gösterici olarak seçerler.

sinde?” sorusunu cevaplaması gerekiyor.

En popüler 21. yüzyıl standartları arasında ISTE

ĠĢte aktif bir öğrenme ortamı tasarım sürecinde

Standartları ve P21 standartları yer almaktadır.

öğretmene yardımcı olacak birkaç fikir:

birlikte

hareket

etmesi

Adım 4: Öğrenme ortamı tasarımı yapın
Hedefleri belirlemek kadar bu hedeflere nasıl
ulaşacağımızı tasarlamak da önemli. Öğrenme
ortamı tasarımı yapmak öğretmenler için zorlayıcı
bir süreç. Öğretmenler bu süreçte onlara yol
gösterecek bir çerçeveye ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle lise düzeyinde görülen müfredat yetiştirme ve
ilköğretim düzeyinde görülen etkinlik bombardımanı
UbD (Understanding by Design-Tasarım Yoluyla
Anlama) kuramının yaratıcılarında Grant Wigins ve
Jay McTighe’nin sözünü ettiği ikiz günahlar. Bu
günahlardan öğretmenlerin uzak durması, öğren-

 Öğrencilerinizin dikkatini derse çekmek, motivasyonlarını

sağlamak

ve

beklentilerini

oluşturmak için önceden hazırladığınız örnekleri
kullanın.
 Beklenmeyen krizleri yönetmek için rutinler
oluşturun.
 Grup çalışmalarında teknoloji kullanıyorsanız
roller ve sorumlulukları belirleyin.
 Öğrencilerinizin sık sık sözlü ya da yazılı öz
yansıtma yapmalarına fırsat verin.
 Öğrencilerinize sık sık geri bildirim verin.
 Öğrencilerinize etiketler yapıştırmayın.

cinin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlıyor. Etkili

Adım 5: Teknolojiyle sınıfınızı dönüştürün

bir tasarımın yolu da hedeflerin, ölçmenin ve etkin-

5. adımda rahatlık çemberinden çıkan, öğrencilerini

liklerin dengesini doğru kurgulamaktan geçiyor.

daha yakından tanımaya istekli, hedeflerini gözden

Öğretmenlerin müfredattan anladıkları şey, çoğun-

geçirmiş ve öğrenme ortamı tasarımı konusunda

lukla

kendini yenilemiş öğretmenin yeni yaklaşımlarla ve

kazandırılmak

istenen

hedefler

ve

bu

hedeflere gidilen yol değil; ne yazık ki konu listesi

teknolojilerle sınıfını dönüştürmesi hedefleniyor.

oluyor. Her bir konunun üzerinden geçmek ve
bizzat kendisi sınıfta düz anlatım yapmak isteyen

Teknoloji,

öğretmen;

öğrencilerin

dönüşümü felsefesi olarak benimsiyor. Holog-

dikkat eksikliğinden ve iş yükünden şikayetçi.

ramlar, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, kodla-

Buradaki temel nokta, öğretmenin iyi bir tasarımcı

ma, 3 boyutlu tasarımlar ve yazıcılar, robotlar ve

olması

Öğretmenin;

daha fazlası çok değil sadece 5 sene önce vizyona

öğrencinin istenen hedeflere ulaşması için hangi

giren bilim kurgu filmlerindeki senaryoları anım-

bilgi ve becerilere ihtiyaçları var, öğrencilerin bu

satıyor. Öğretmenler ise bu zamanda öğretmen

hedeflere ulaştığını nasıl kanıtlayacağım, bunları

olmanın hem

hangi etkinlikler sağlayacak, ne öğretilmesi gerek,

yaşıyor.

zaman

gerektiğini

yetersizliğinden,

vurgulamak.

ne konuda mentorluk edilmesi gerek, en iyi şekilde
nasıl öğretilebilir, hangi materyallere, kaynaklara ve
araçlara ihtiyaç var gibi bir dizi soruya cevap verebilmesi gerekiyor. Karmaşık görünen bu tasarım
sürecine UbD basit ve kullanışlı bir çerçeve
sunuyor.

doğası

gereği

sürekli

heyecanını hem

gelişimi

ve

de endişesini

21.yüzyılın

hedeflerine,

tasarımıyla

ve

21.yüzyıl

21.yüzyıl

müfredat

öğrenme

kültürüyle

ulaşmak mümkün. Son teknolojileri öğrencilerimizin
ellerine teslim etmek ve eksiksiz bir planlama yapmak bazen yeterli olmayabilir. 21.yüzyıl sınıfının
kalbi ve ruhu öğrenme ortamında oluşturduğumuz
kültür, rutin ve değerlerde yatıyor. 21. yüzyıl sınıfında,

kütüphanesinde,

kantininde,

koridorlarında

başka bir hava esmeli. Merak, sorgulama, heyecan, eğlenme; öğrenmenin bir parçası olmalı ki
öğrenme süreci kendi kendine dönen bir çarka dönüşsün. Bunu ancak öğrenme ortamını dönüştürerek yapabiliriz.

Adım 6: Öğrencilerinize
öğrenmenin sahipliğini verin
Öğrencilerine yeni bir öğrenme deneyimi

sunma

Öğrenme ortamında merak, sorgulama ve eğlen-

arayışında olan Öğretmen 2.0 için son adım

meyi tetikleyen popüler yaklaşımlar arasında oyun-

oldukça önemli. Alan November’ın “Öğrenmenin

laştırma, dijital hikayeler, işbirliği içinde çalışma,

Sahibi Kim?” kitabından esinlenen bu adım; kendi

sosyal

öğrenmelerine sahip çıkan, öğrenme tutkularının

medya

kullanımı,

video

konferanslar,

bloglar, gerçek hayattan projeleri sayabiliriz. Dünya

peşinden

değişiyor, teknolojiler de öyle. Öğretmenlerin yeni

yetiştirmek için öğretmenlerin neler yapabileceğini

teknolojileri ve trendleri takip etmeleri, zengin bir

kurguluyor.

öğrenme ortamını tasarlamalarında faydalı olacaktır. New Media Consortium ve Educause’un ortaklaşa yayımladığı NMC Horizon Raporu’na göre
K12 düzeyindeki popüler eğilimler arasında, okullarda inovasyon kültürünün oluşturulması, kurumlar
arası işbirliği kurma, yenilikçi ölçme ve değerlendirme, açık eğitim kaynaklarının yaygınlaşması,
harmanlanmış öğrenme, öğrenme ortamlarının

koşan

ve

liderlik

eden

öğrenciler

Alan’a göre bu yeni öğrenme de-neyiminin üç ana
prensibi var:

 Öğrencilerinizin otonom olmalarını sağlayın.
 Öğrencilerinizin, çalışmalarını global bir kitleye
yayımlamalarını sağlayın.

 Sınıfınızda katkıda bulunan bir topluluk ruhu
oluşturun.

yeniden tasarlanması geçiyor. Bu eğilimlere daha

Öğretmen ve öğrencinin rollerinin değiştiği, akran

yakından baktığımızda BYOD (Kendi Cihazını

öğrenmesinin fazlasıyla görüldüğü, aktif öğrenme

Getir), öğrenme analizi ve adaptive öğrenme,

ortamının kurgulandığı, sınıf duvarlarının yıkıldığı

artırılmış

ve fark yaratan bir topluluk ruhunun oluştuğu bu

ve

sanal

gerçeklik,

tasarım

odaklı

düşünme, 3B tasarım ve yazıcılar, kodlama ve bilg-

yeni

isayımsal düşünme, maker hareketi, STEM ise son

lerini sahiplenmelerini hedefliyor. Bu adım, öğret-

dönemdeki trendler.

menleri araştıran, sorgulayan, dünya vatandaşı,

Bu adımda öğretmenlerin bu trendleri yakından
tanıması, TPACK ve SAMR gibi eğitim teknolojilerine dair yaklaşımlara göre öğrenme ortamlarını
tasarlamaları
hedefleniyor.

ve

sınıflarını

öğrenme deneyimi; öğrencilerin öğrenme-

girişimci bireyler yetiştirme, inovasyonu

ha-

rekete geçirme, maker hareketini yakından tanıma
konusunda cesaretlendiriyor.

dönüştürmeleri
Daha fazla bilgi için www.ogretmen20.com

MARMARA İLKÖĞRETİME
HAZIR OLUŞ ÖLÇEĞİ
(MİHÖ)
Yrd.Doç.Dr.Özgül POLAT
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi

Ülkemizde, yaĢanan sistem değiĢiklikleri Okul Olgunluğu konusunu daha da önemli bir hale getirmiĢtir.
Çocukların, Okul Olgunluğuna sahip olarak ilkokula baĢlamaları onların hayat baĢarıları ve akademik baĢarılarına olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Okul olgunluğu tesadüflere bırakılarak kazandırılamaz. Öncelikle, çocukların bulunduğu düzeyi tespit etmek sonrasında ise, her çocuk için genel programın yanı sıra Bireysel Eğitim Pogramları (BEP) hazırlayarak onların okul olgunluk düzeyinin geliĢtirilmesine destek sağlamak son derece önemlidir. Okul Olgunluğunu tespit eden ölçek sayısı oldukça azdır. Bu makalede ülkemizdeki çocuklara özgü olarak geliĢtirilmiĢ ve standardize edilmiĢ ―Marmara Ġlköğretime Hazır OluĢ Ölçeği‖
tanıtılacaktır.
“Marmara Ġlköğretime Hazır OluĢ Ölçeği” (MĠHÖ) 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından
geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 60-78 aylık çocukların her geliĢim (zihin-dil geliĢim, sosyo-duygusal geliĢim,
fiziksel geliĢim ve öz bakım becerileri) alanlarında ve temel becerilerde (matematik, fen, sesler, çizgi
becerileri ilkokula ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla geliĢtirilmiĢ ve standardize
edilmiĢtir.
Ölçek; 5 yaĢ (60-65 ay), 5.5 yaĢ (66-71 ay) ve 6

madde), fiziksel geliĢim (23 madde), ve öz bakım

yaĢ (71-78 ay) aralığındaki çocuklar için kullanıl-

becerileri (16 madde) olmak üzere 4 alt ölçekten

maktadır.

oluĢmaktadır. GeliĢim

Bu sonuçlar rapor haline getirilerek ailelere ya da
ilgili kurumlara sunulmaktadır.

formu toplam 153 geliĢim

itemini içeren sorular bulunmaktadır. GeliĢim Formu kullanım yetki ve yeterliliğine sahip uzman rehberliğinde öğretmenler ya da anne babalar tarafın-

Uygulama formu renkli ve resimli olup çocuklara

dan doldurulmaktadır.

birebir uygulanmaktadır. Ölçeğin bir çocuk için ortalama uygulama süresi 30 dakikadır. GeliĢim Formu

ÇalıĢmada kullanılan Uygulama Formu ise; mate-

ise, uzman rehberliğinde öğretmenler ya da anne

matik becerileri (47 soru), fen becerileri (14 soru),

babalar tarafından doldurulmaktadır.

sesler (8 soru), çizgi (3 soru) ve labirent (2 soru)

Marmara Ġlköğretime Hazır OluĢ Ölçeği iki formdan
oluĢmaktadır.

çalıĢmaları olmak üzere 5 alt

ölçekten oluĢmakta-

dır. Uygulama Formunda toplam 74 resimli soru
bulunmaktadır. Uygu-lama yetki ve yeterliliğine sa-

Söz konusu ölçeğin GeliĢim Formu; zihinsel ve dil

hip olan uzmanlar tarafından çocuklara birebir uy-

geliĢimi (74 madde), sosyal-duygusal geliĢim (40

gulanmaktadır.

―Marmara Ġlköğretime Hazır OluĢ Ölçeği‖

Geli-

Başka bir deyişle, çocuklar heterojen gruplarda

edilen pu-

eğitim aldıkları için ilkokula başlamadan önce, sa-

anlar çocukların okula ne düzeyde hazır olduklarını

dece kendi yaş grubu içerisinde değil diğer yaş

tespit etmektedir. Yani bir

çocuğun yaĢıtları ara-

grupları içerisinde de nerede olduğunu göstermesi,

sında kaçıncı yüzdelik dilimde olduğunu göster-

çocuğu okula başlatıp başlatmamamız konusunda

mektedir. Sonuçlar raporlaĢtırılmaktadır. Raporda,

daha doğru kararlar vermemize yardımcı olmakta-

çocukların her bir alt ölçekte hangi becerilerde ve

dır.

Ģim ve Uygulama Formlarından elde

nasıl
riler

desteklenmesi gerektiğine dair somut öneyer almaktadır. ―Marmara Ġlköğretime Hazır

OluĢ Ölçeği‖ nde amaç, sadece çocukların bulunduğu düzeyi tespit etmek değildir.
Ölçekte;
1. Adım çocukların bulundukları düzeyi doğru olarak tespit etmek.
2. Adım ise, her çocuk için bireysel eğitim prog-

Raporda, çocukların
her bir alt ölçekte hangi

ramları hazırlayarak çocuğu sahip olduğu kapasiteyi kullanabilmesinde destek sağlayabilmektir. Elde

becerilerde ve nasıl

edilen sonuçlar doğrultusunda rapor yazılarak ve
etkinlik paketleri hazırlanarak eğitimcilere ve ailele-

desteklenmesi gerektiğine dair

re rehberlik yapılmaktadır. Burada amaç, çocukların daha az yeterli oldukları alanlara yönelik somut
öneriler sunarak onları, bütün alt ölçeklerde, bulunduğu yüzdelik dilimde en üst düzeye (%75 ve üzeri) çekerek okula tam donanımlı, yani okul olgunluğuna sahip olarak baĢlamaları konusunda destek
sağlamaktır.

somut öneriler yer almaktadır.
“Marmara Ġlköğretime Hazır
OluĢ Ölçeği” nde amaç, sadece
çocukların bulunduğu düzeyi

Ölçek ile çocukları farklı şekillerde değerlendirmek
mümkündür.

1. Ölçek, çocukları sadece kendi yaĢ gruplarının
içinde bulunduğu yüzdelik dilimi tespit etmektedir.

2. YaĢtan bağımsız değerlendirme yapılabilmektedir. 60-78 aylık tüm grubun içerisinde de yüzde
kaçlık dilimde bulunduğunu saptaması son derece
önemlidir.

tespit etmek değildir.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
ALANINDA YAPILAN
HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN
PLANLANMASI
IĢıl Boy ERGÜL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Öğrencilerin akademik ve sosyal geliĢimlerine

mutlaka sonrasında işe yarayıp yaramadığı

sihirli dokunuĢları ile katkı sağlayan öğretmen-

tespit edilmelidir.

lere eğitim sürecinde büyük rol düĢmektedir.
Yenilikleri takip eden ve geliĢime açık olan öğretmenler her zaman bu süreçte bir adım
öndelerdir.

Sene içerisinde yapılan kısa süreli eğitimler
öğretmenler için tabii ki yararlıdır, ancak uzun
vadede daha verimli sonuçlar elde etmek
amacıyla bu eğitimlerin dikkatli bir şekilde

Gelişen teknolojinin eğitime yansıması ile pek

planlanması ve takibinin yapılması gerek-

çok

mektedir.

teknolojik

araç

derslere

entegre

edilebilmektedir. Eğitim teknolojileri alanındaki
yenilikleri ve derslerde teknoloji kullanımının
etkisi konusunda öğretmenlerin eğitilmesinde
hizmet içi öğretmen eğitimleri büyük önem
taşır.

Bunun için öncesinde bir anket uygulanıp
öğretmenlerin ihtiyaçları ve istekleri belirlenmelidir. Bu anketlerin sonuçları, verilecek
eğitimlerin

içeriğine

de

karar

verme

konusunda yol gösterici olacaktır. Öğretmenin

Hizmet içi eğitimler çok dikkatli planlanmalıdır.

zaten bildiği konulardan bahsetmek ya da

Çünkü öğretmenlerin sene içerisinde yoğun

işlerine yaramayacak bilgilerle öğretmenlere

ders programları nedeniyle çoğu zaman hafta

eğitim vermek yararlı sonuçlar doğurma-

içi tam gün eğitim alacak zamanları yoktur. Bu

yacaktır. Aynı zamanda eğitimler hem teorik

eğitimler

hem de pratik bilgiler içermelidir, teknoloji

için en

uygun

zaman seminer

dönemleridir.

eğitimleri de mümkün olduğunca uygulamalı

Hizmet içi eğitimler öğretmenlerin ihtiyaçları ve
okulun

genel

bulundurularak

yapısı

göz

planlanmalıdır.

önünde
Hizmet

içi

eğitimler planlanırken mutlaka öğretmenlere
danışılarak planlama yapılmalıdır. Yapılan
eğitimler okula özel olarak planlanmalı ve

olarak yapılmalıdır.

Eğitim

için

minde de bu iki nokta göz önünde bulunduru-

öğretmenlere yeni teknolojiler tanıtılmalıdır,

larak planlama yapılmalıdır. Öğretmene tanı-

ancak unutulmamalıdır ki burada amaç yeni

tılan teknolojinin iĢine yarayacağı iyi bir Ģekil-

teknolojiyi

öğretmenin

de anlatılırsa, aynı zamanda kullanımı da ko-

ihtiyacına yarayacak bilgiler paylaşmaktır.

laysa, öğretmen teknolojiyi daha kolay kabul-

Ayrıca öğretmenlere branşlarına özel olarak

lenebilir.

derslerinde

da

Eğitim sürecinde teknoloji kullanımına ölçme-

tanıtılmalıdır. Bu noktada verilen eğitimlerde

değerlendirme sürecini de dahil etmek ve

eksik kalan önemli bir konu ise öğretim

sorunları

tasarımıdır.
edilirken

teknolojileri

sürekli

öğretmekten

geliĢtiği

çok

kullanabilecekleri

Teknoloji
nasıl

tasarlanması

ve

bir
nelere

araçlar

önem

entegre

taşımaktadır. Teknolojiyi kullanan kurumlar

öğretim

ortamı

öncelikle neyi amaçladıklarını netleştirip bu

dikkat

edilmesi

amaçlara göre ilerlemeli ardından olumluolumsuz noktaları belirleyip ona göre bir yol

Öğretmenlerin sorması gereken bir takım sorular Ģunlardır: Öğretmenler hedeflerini nasıl
belirleyecekler, süreci nasıl yönetecekler,
içeriği nasıl geliştirecekler, hangi teknolojileri
kullanacaklar ve sonrasında da değerlendirip
ne gibi düzenlemeler yapacaklar. İşte bu
öğretim

büyük

eğitime

gerektiği vurgulanmalıdır.

noktada

belirlemek

tasarımı

modelleri

öğretmenlere yol göstermektedir. Örneğin
ADDIE (Analiz, Tasarım-Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme) modeli öğretmenlere ışık

çizmelilerdir. Derslerinde teknoloji kullanan
öğretmenlere ölçme-değerlendirme sürecinde
ölçme-değerlendirme

uzmanları

yardımcı

olabilirler. Ayrıca eğitim fakültelerindeki son
sınıf BÖTE öğrencileri de bu süreçte staj
yaptıkları

okullarda

çalışabilirler,

böylece

öğretmenlerle
araştırma

birlikte
yapmak

isteyip zamanı olmayan öğretmenlere destek
olmuş olurlar, öğrenciler de bu sayede süreci
yakından gözlemleme fırsatı bulurlar.

tutabilir. Öğretmenlere bu süreçte öğretim

Sonuç olarak eğitim teknolojileri ile ilgili öğret-

tasarımcıları ve Bilişim Teknolojileri öğret-

men eğitimi planlanırken öğretmenlerin yet-

menleri yardımcı olabilirler.

kinlikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulun-

Yeni bir teknolojinin öğretmenler tarafından
kabulu kolay olmayabilir. Davis‘in geliĢtirdiği
Teknoloji Kabul Modeli (1989) iki değiĢkenden oluĢmaktadır: (1) Algılanan Fayda ve (2)
Algılanan Kullanım Kolaylığı. Öğretmen eğiti-

durulmalıdır. Eğitimlerin öncesinde planlama
yapıldığı gibi eğitim sonrasında da planlama
yapılıp bu eğitimlerin ne derece yararlı
olduğu tespit edilip ona göre bir yol haritası
çizilmelidir.

Çocuklar Anaokuluna
Başladığında Neler Düşünür?
Ne Hisseder ve Ne Beklerler?
Canan ÖZDEN
Özel Kaplumbağa Anaokulu
Akademik Koordinatör
Çocuklar okula baĢladıkları ilk günlerde, anla-

Çocukların anaokulunda kendilerini yabancı

maya değil ―anlaşılmaya‖ ihtiyaç duyarlar. Bu

hissetmesinin bir nedeni de benzerlik ve farklı-

süreçte anaokulu yaĢantısını kavraması için,

lıklara odaklanmalarıdır.

okula uyum sürecini güvenle tamamlamasını
sağlayacak eğitsel önlemleri almak ve çocuğa
ihtiyacı olan zamanı vermek gerekir. Okul, yeni baĢlayan çocuklar için farklı ve ilginç bir ortamdır. Tanımak, keĢfetmek, uyum sağlamak

Bu yüzden yeni ortamlarda kendilerini güvensiz hissedebilirler. Bu nedenle, öğrencilerle
benzerlikler ve farklılıklar üzerine sohbet etmek çocukları rahatlatacaktır.

için eylemde bulunmak büyük önem taĢır. Bu

Okula yeni baĢlamıĢ çocuğun oyun oynamaya

süreçte çocukların dikkati dağınık ve kısa sü-

ilgisi dağılmıĢ olabilir. Okuldaki yeni mekanlar,

relidir.

materyaller, arkadaĢlar daha fazla ilgisini çe-

Okula baĢlayan çocuklar, her ne kadar sosyal

kebilir. Çocuklara ne ile nasıl oynayacakları

bir grup içinde olsalar da henüz sadece fiziksel

konusunda basit açıklamalar yaparak oyuna

olarak birlikte oldukları için, ekip ruhu oluĢtura-

yönlendirmek uyum sürecini hızlandırıp kendi-

mazlar. Kendilerini yalnız hissetseler de henüz

ni gruba ait hissetmesini mümkün kılar.

beraber olmaya da hazır değillerdir. Paralel

Okul tecrübesi olan çocuklar bile yeni bir me-

iliĢki olarak tanımlanan bu iliĢkide kendi gerek-

kanda anne-babadan ayrı kaldıklarında korku

sinmeleriyle diğer çocukların gereksinimlerini

ve kaygı duyabilirler. Okula yeni baĢlayan ço-

fark edip, ayırt edemedikleri için kuralları algı-

cuklar içinse bu duygular neredeyse beklenen

lasalar bile kurala uyma noktasında direnç

bir durumdur. Bu süreçte bazı çocuklar, ebe-

gösterebilirler.

veynlerine karĢı kızgınlık hissedebilir ya da

Diğerlerinin haklarına saygı duymak, paylaĢ-

―yaptıklarım yüzünden beni buraya bıraktılar‖

mak, beklemek, isteklerini ifade etmek gibi

gibi bir algıyla kendilerine yönelik suçluluk

sosyal becerilerin geliĢmesi için zamana ve

duygusu geliĢtirebilirler. Kimi çocuk içine kapa-

olumlu yönlendirmeye gereksinim duyarlar. Bu

nıp regresif bir tutum geliĢtirirken kimi çocuklar

nedenle de çocukları sosyal iliĢkilere kademeli

da saldırgan, dıĢa dönük tepkiler verebilirler.

olarak hazırlamak büyük önem taĢır.

Çocukların bazıları fark edilmek bazıları ise

fark edilmemek için özen gösterirler.
Bu, onların farklı gereksinimleri olduğunu ve
buna bağlı olarak farklı yönlendirmelerin yapılması gerektiğine iĢaret eder.
Çocuklar okulda ne yapılacağını merak ederler. Çoğu çocuk ―ne yapacağını, nasıl yapacağını‖ bilse de, neyi ne zaman yapacağı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilir. Özellikle küçük yaĢ gruplarındaki çocuklar için zaman kavramı ve yönetimi, yani zamanı eylemle eĢleĢ-

likleri gösterebilirler. Bunların doğal ve geçici
bir sürecin

parçası olabileceği unutulmamalı,

bu konuda esnek ve anlayıĢlı bir tutum izlenmelidir.
Çocuklar sürekli değiĢir ve geliĢirler, ancak
öğrenmek birikim gerektirir. Bu yüzden her Ģeyi aynı anda kavramalarını beklememek gerekir. ĠĢi basite indirgemek, kademeli olarak baĢaracakları küçük adımlar atmak, çocukların
kendilerini yeterli hissetmelerini sağlayacaktır.

tirme becerisi geliĢimsel olarak tamamlanma-

Çocuklar okuldaki öğretmenleri ile anne-

mıĢtır. Dolayısıyla bu süreçte sınıf düzenini

babalarının arasında bilgi akıĢının olup olma-

aksatan giriĢimlerde bulunabilirler.

dığı merak ederler. Aile ile iĢbirliği içinde olun-

Kitap okuma saatinde oyuncaklarla oynamasına izin verilmeyen öğrenci, içinde bulunduğu
durumu ― oyun oynamama izin verilmedi‖ Ģeklinde yorumlayabilir. Bu süre içinde yetiĢkinlerin, çocuklar

gibi düĢünerek, sabırlı ve yol

gösterici olmaları gerekir.
Çocuklar yeni bir mekan ile tanıdıkları eski
kiĢisel mekanları arasındaki mesafeyi algılayamayabilirler. Yakın ve uzak olma fikri, tehlikeleri algılama ve kendini koruma gibi bilinçli
davranıĢlar henüz tam olarak geliĢmemiĢtir.
Bu nedenle de

sınıfın dıĢına çıkıp mekanı

keĢfetme çabaları sıklıkla gözlemlenebilir. Sı-

duğunu bilmek önemlidir, bunun çocuğa hissettirilmesi daha da önemlidir. Çocuklar kendileri, arkadaĢları, okulu vb. gibi her türlü konularda yapılan yorumları merakla dinlerler. Çocukların bizi izlediğini ve dinlediklerini unutmamak gerekir. Bu süreçte ailelerin okula güvendiklerini

çocuklarına

hissettirmeleri

büyük

önem taĢımaktadır.
Okul ile ilk defa tanışan çocukların kendilerini
hassas, alıngan, tedirgin hissetmelerini doğal
karşılamak ve onları yüreklendirerek yanlarında olduğumuzu hissettirmek okula uyum sürecini kolaylaştıracaktır.

nıf kuralları iĢlenirken bu konunun öğretmenler

Unutulmaması gereken kilit nokta, uyum süre-

tarafından hatırlatılması önem taĢır.

cinin, güven duygusunun gelişmesiyle tamam-

Çocuklar süregelen alıĢkanlıklarında değiĢiklik
yapmaya yönelebilirler. Yemeğini kendi baĢına
yiyebilirken reddetme, anne ve baba ile yatmada ısrarcı olma, tuvalet kontrolünde geri dönüĢ, bağımsız davranabilirken yetiĢkinin yanından ayrılamama vb. gibi davranıĢ değiĢik-

lanacağıdır.

ZİHİNSEL
TİPOLOJİ ANALİZİ

Mehmet ERGĠN
Stratejik Planlama ve Yönetim DanıĢmanı

Zihinsel Tipoloji Analizi ile Öğrenciler, Zihin Yapılarına En Uygun Mutlu
ve BaĢarılı Olacakları Meslekleri Seçiyorlar
Toplumlar mutluluk ya da mutsuzlukla ilgili sosyolo-

nız, uygularken keyif almıyorsanız sonunda vazge-

jik açıdan incelendiğinde, bireylerin yaĢamlarında

çersiniz. Pek çok insan bu durumu yaĢıyor. Toplu-

iki seçimi doğru yapmıĢ olmalarının mutlulukta

mun içinde baĢarılı olan ve olmayan

ya da mutsuzlukta kritik iki etken olduğu görülmek-

baktığınızda, baĢarılı olanların iĢlerini sevdikleri için

tedir; iĢ ve eĢ seçimi.

sonuna kadar azimle çalıĢmaya

Bu yazıda tabii ki uzmanlık alanımız olmadığı için
eĢ seçimine yönelik konulardan bahsedilmeyecek.
Ancak diğer mutluluk ya da mutsuzluk belirleyicisi

Ġnsanlara

devam ettiklerini

görürsünüz. Oysaki iĢini sevmeyenler vazgeçerler.
Çünkü mantıklı davranıyorlar. ĠĢini sevmeyen bir
insan neden zorluklara katlanmak istesin ki?‖

etkenlerden meslek seçimi için söylenecek çok söz

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği önemli

var.

kararlardan biridir, çünkü bireyin hayatının üçte biri

Meslek; kiĢilerin belli bir eğitimle ve/veya deneyimleme ile edindikleri ve hayatlarını kazanmak için
sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünü
olarak tanımlanabilir. Meslekler, gerektirdiği nitelikler ve sağladıkları olanaklar yönünden çok çeĢitlilik gösteriyorlar.
Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çeĢitli meslekler
arasından en iyi yapabileceğini düĢündüğü faaliyetleri içeren ve kendi performansını en üst düzeyde
gösterebileceğine inandığı bir mesleğe yönelmesidir. En iyi yapmayı ve en üst düzeyde doyumu,
hem baĢarılı hem de sevecekleri, mutlu olacakları
Ģeklinde de ifade edebiliriz.
Steve Jobs, Bill Gates ile katıldığı bir programda bu
konuda Ģöyle söylemiĢti; ―Eğer bir iĢi sevmiyorsa-

mesleki etkinlikleri içermektedir. Meslek sadece
para kazanma, geçim sağlama yolu değil, bireyin
kendini ifade etme, kendini gerçekleĢtirme yoludur.
Bu nedenle meslek seçiminde temel amaç; kiĢinin
mutlu olabileceği bir geleceğin planlanmasıdır.
Meslek seçiminin çocukluktan itibaren yaĢama
"hedef ve anlam" katan bir yönü vardır. Bu anlam
doğrultusunda harekete geçen genci karar verme
aĢamasında bazı sıkıntılar beklemektedir. Gençlerimizin, bir yandan ergenlik problemleriyle meĢgul
olurken, bir yandan da geleceği ile ilgili bir seçim
yapmaları gerekmektedir.
Hızlı bir fizyolojik ve fiziksel değiĢim içindeyken
aynı zamanda gelecekteki eğitimi, kariyeri hakkında yeni kararlar verme baskısı, genci daha önce

oluĢturduğu kimliğini gözden geçirmeye zorlar ki bu
da zor bir süreç olarak karĢımıza çıkıyor.

olacağı alana yönlendirmek mümkün oluyor.
Ülkemiz eğitim sistemi ve sistemin ana unsurları

Meslek seçiminde önemli olan, kiĢinin o mesleği

olan ebeveynler ile ilkokuldan üniversiteye kadar

yaparken mutlu olması yani mesleki doyumu yaĢa-

uzanan dönemde okumakta olan veya mesleki eği-

masıdır. Yaptıkları iĢte mutsuz olan kiĢiler; aynen

timini tamamlayıp yeni mezun olmuĢ olan gençlerin

Steve Jobs‘ın da dediği gibi bir süre sonra tüken-

cevap bulmakta zorlandığı aĢağıdaki soruların

miĢlik duygusu yaĢamaya baĢlamaktadırlar. Bu

cevapları, ―Zihinsel Tipoloji Analizi‖nin temelini

durum, hem kiĢinin yaĢam kalitesini hem de iĢteki

oluĢturuyor;

verimliliğini olumsuz etkiliyor.

1. Yuva dönemindeki çocukların oynamayı sevip

Kendini KeĢfetmek ve
Kendinle TanıĢmak

tercih ettikleri oyun ve oyuncaklar onların karakter özellikleri, yetenekleri ve merak alanlarıyla

Bir insanın kendisine uygun mesleği seçebilmesi
için önce kiĢisel zihin Ģifresine bağlı özellikleri ve
mesleklerin gerektirdiği zihin kodları konularında
ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle ergen-

ilgili olarak hangi ipuçlarını içermektedir? Eğitim
hayatlarının devamında bu ipuçlarından hareketle

hangi

stratejik

karar

ve

yapılabilir?

lik dönemindeki gençlerin kendilerini tanımalarında

2. Bireyin karakter özelliği Ģifresi nedir?

güçlükler yaĢanmaktadır. Bu güçlük, geliĢimin

3. Bireyin merak alanı Ģifresi nedir?

devam etmesi ve gencin kendi istek, beklenti, ilgi
ve yeteneklerini farklı algılamasından kaynaklanmaktadır. Bazen yeteneklerine güven azlığı bazen
de kapasitesinin üzerinde beklentiler nedeniyle
gencin ilgileri sürekli değiĢebilmektedir. Aile ve çevre beklentileri, arkadaĢ grubunun etkisi de

gencin

hamleler

4. Bireyin doğuĢtan sahip olduğu genetik temelli
zekâ (Yetenek) Ģifresi nedir?
5. Beynimizin potansiyeli ve iĢlevsel özellikleri hakkında neler biliyoruz?
6. Çocukluk yıllarında oynamayı sevip tercih ettiği-

kararını etkiliyor.

miz oyun ve oyuncaklarımız karakter özellikle-

Gençlerin kiĢisel özelliklerini keĢfetmeleri konu-

rimiz, yeteneklerimiz ve merak alanlarımızla ilgili

sunda profesyonel destek almaları, özellikle günü-

hangi ipuçlarını içermektedir? Seçmeyi düĢün-

müzün ve geleceğin rekabet koĢulları göz önünde

düğümüz / Eğitim aldığımız meslek ile bu ipuçla-

bulundurulduğunda olmazsa olmaz durumdadır.

rı arasında nasıl bir uyum iliĢkisi vardır?

Dünyada bilim, sanat ve spor alanında öncü olma

7. Seçmeyi düĢündüğümüz / Eğitim aldığımız mes-

özelliğine sahip pek çok ülke bu yaklaĢıma kendi

lek, hangi karakter özelliğinde, merak alanında

eğitim politikalarının içinde yer vermiĢlerdir. Meslek

ve zekâ Ģifresinde insan tipi gerektirmektedir?

yönlendirmesi konusunda dünya literatürü incelen-

8. Sizce önemli olabilecek liderlik özellikleriniz

diğinde karĢımıza ―Zihinsel Tipoloji Analizi‖ uygulaması çıkmaktadır. Dünya çapında beyin bilimlerine

nelerdir?
9. Mesleki eğitim sonrası kariyer planı ve kiĢisel

önem veren ülkelerin uyguladıkları bu ve benzeri

özelliklerimizin uyumlu olması için nasıl bir yol

yöntemler ile bireylerin merak alanı Ģifresini, karak-

izlenmelidir?

ter özelliği Ģifresini, motivasyon ve ödül özelliği
Ģifresini ve öğrenme özelliği Ģifresini tespit etmek
ve bu analiz ile bireyi hem baĢarılı hem de mutlu

10. Lisansüstü eğitim için zihinsel tipolojik özelliklere uygun olan alan hangisidir?

Doğru Meslek Seçimi Sürecinde
Anne ve Babanın Etkisi

ması üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok
önemli bir konu olarak karĢımıza çıkıyor.

Ülkemizde maalesef birçok anne ve babanın, eğitim sistemimizin eksikliklerinin de etkisiyle çocuklarını yeteneklerine bakmaksızın, kendi istedikleri
mesleklere yönlendirme çabasında oldukları görülmektedir. YanlıĢ meslek seçimi sendromunun

Ebeveynlerin, çocukların kendi ilgi, yetenek ve
merak alanları doğrultusunda seçim yapmasına
izin vermeleri gerekmektedir. Hatta izin vermeleri
yetmez, bu konuda bilimsel analizlerle doğru kararı
vermelerine destek olmaları da gerekmektedir.

doğal sonucu olarak da mutsuz, iĢini sevmeyen ve

Ġlgi, yetenek ve merak alanlarının doğru belirlenme-

genellikle baĢarısız bireyler yetiĢmektedir. ĠĢ haya-

si noktasında ise bilimsel temelli analiz sonuçlarını

tında çalıĢanların en çok sevdikleri gün Cuma

baz almak, bu konuda profesyonel Zihinsel Tipoloji

akĢamı mesai bitimi ve sevmedikleri gün ise Pazar-

Analizi desteği almak, branĢ, meslek, uzmanlık

tesi sabahı mesai baĢlangıcı olan gündür. Bu ne-

alanı seçimi noktasında yapılabilmesi muhtemel

denle de Ģirketler en çok çalıĢan motivasyonunun

hata riskini asgari düzeyde yönetmemizi sağlaya-

az olmasından ve aidiyet eksikliğinden yakınıyorlar.

bilmektedir.

Ebeveynlerin, çocuklarının bireysel özelliklerini göz
önünde bulundurmaksızın, salt maddi hedefleri
düĢünerek üniversite ve meslek yönlendirmesinde
bulunmaları da yine ülkemizde sık rastlanan bir
durumdur.
Bazı durumlarda anne-baba kendi gerçekleĢtiremedikleri ideallerini çocuklarının gerçekleĢtirmesini
beklemektedir. Ebeveynlerin "Ben olamadım, o
mutlaka olsun" anlayıĢları ile gençler, meslek seçimi noktasında zorlanmaktadır. Bu baskıcı tutum
gencin belki de mutlu olmayacağı, doyum sağlayamayacağı ve hatta baĢarılı da olamayacağı bir
mesleğe yönelmesine neden oluyor.

Doğru BranĢ, Doğru Meslek ve
Doğru

Gelecek

Planlama

Ġçin

Zihinsel Tipoloji Analizi
BaĢarılı, mutlu ve sağlıklı bir hayatın temelinde,

YanlıĢ meslek seçimi
sendromunun doğal sonucu

kiĢinin kendi benzersiz zihin Ģifresini dikkate alarak
mesleki konumlama yapması bilinci yer almaktadır.
Çünkü meslek, bireyin yaĢamı boyunca hayatında
çok önemli bir yer tutan faaliyet alanıdır.
Mesleki baĢarının ve mutluluğun kiĢinin hayat kalitesi, aile yaĢantısı ve sağlığıyla doğrudan iliĢkisi
vardır. Bu nedenle meslek seçimi ve kariyer planla-

olarak da mutsuz,
iĢini sevmeyen ve genellikle
baĢarısız bireyler yetiĢmektedir.

Ülkemizde cevapsız kalan Ģu sorulara dikkat
çekelim;

Ve ardından Ģu soruyu soralım;

“Kendini, beynini ve dolayısıyla

 Beynimin iĢlevsel özellikleri nelerdir?

Beynimi ne kadar biliyorum?
 Beyin potansiyelimin sınırları nedir ve

da potansiyelini bilmeyen,
zihin Ģifresini çözememiĢ bir
insan, mutlu, rekabet

bunu nasıl üst düzeyde gerçekleĢtirebili-

üstünlüğüne sahip ve üst

rim?
 Sahip

olduğum beyin potansiyelimin

kodları nelerdir? Ġlgi ve yetenek Ģifremin
açılımı

nedir?

düzeyde baĢarılı olacak
Ģekilde kariyerini nasıl

 Karakter özelliği Ģifremin beyin kodla-

planlayabilir?”

rımla nasıl bir iliĢkisi var?
 Nasıl daha yaratıcı olabilirim?
 Beynimi hangi yöntemlerle destekleye-

rek hayatımı daha mutlu ve baĢarılı bir
Ģekilde devam ettirebilirim?
 Beyin kodlarımı ve genetik Ģifrelerimi

dikkate aldığımda hangi mesleki alanlarda kariyerimi planlamalıyım?

Ne dersiniz?
Doğru branĢ,
doğru meslek
ve doğru uzmanlık alanı ile
geleceği iyi planlamak ve
mutlu gelecekler inĢa etmek için
Zihinsel Tipoloji Analizi
ile tanıĢmanın zamanı
gelmedi mi?

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE
ANAHTAR CÜMLELER
Eda YAVUZ
SEV Amerikan Koleji
Eğitim Teknolojileri Uzmanı

"Yetişkin eğitimi, en zorudur."

YetiĢkin eğitiminde deneyimlediğim 1 tam yılın

Bu cümleyi, ben henüz öğrenciyken Marmara

sonunda bu yıldan neler öğrendiğimi; kafam-

Üniversitesi'ndeki hocam ilk derste söylemişti.

daki yargılardan hangilerinin sağlamlamasını

Alanımız Türkiye'de yeni yeni duyulmaya

yaptığımı ve hangilerinin üzerini çizdiğimi

başladığından, ben dahil çoğu öğrencinin

sizlerle paylaşayım istedim.

aklında bile yoktu zaten yetişkin eğitimi fikri.

Nasıl dijital vatandaĢlığın altın anahtarı

"Neden

Neden

paylaşmak ise yetişkin eğitiminin altın

anlatıyor ki bize yetişkin eğitiminde dikkat

anahtarının da iletişim olduğunu öğrendim.

edilmesi

söyledi
gereken

ki

bunu
konuları?

şimdi?
Off...

Acaba

yemekhanede ne var bugün?"

"söz ola kese savaşı
söz ola bitire başı

Bunlar ders esnasında kafamın içinde dolaşan

söz ola ağulu aşı

sorulardı. Yine de kafamdaki soruları zorlukla

yağ ile bal ede bir söz"

bir kenara atıp, "belki söyleyecek önemli

-Yunus Emre

şeyleri vardır." diye düşünüp dersi dinlemeye

Yani diyor ki;

devam ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. İyi de ettim
doğrusu.

Bir söz söylenir, savaş bitirir.
Bir söz söyler kişi, kendini bitirir.

2016 Haziran ayında okullar kapanınca pro-

Bir söz söylenir zehirli yemeği,

fesyonel yaĢamımda tam zamanlı olarak bir

Yağ ile bal eder o söz.

seneyi geride bırakmanın haklı sevincini yaĢadım, sonra geçti. "Şimdi yeni şeyler üretme
zamanı" deyip yine çalışmaya koyuldum. Ama
yalnızca çalışmak, dijital vatandaşlığın yazılı
olmayan kurallardan birine ihanet etmek
olurdu. Paylaşmak, ihlal edilemeyecek kadar
önemli bir kural.

200.000 yıl önce Afrika'da ortaya çıkan
Sapiens'in,

kuzenleri

Neandertal

ve

Australopithecus'tan farkı neydi? Onlar tarihin
tozlu sayfalarına gömülürken, Sapiens neden
hayatta kaldı?

cevap:

Teknoloji

eğitimlerine

baĢlamadan

önce

yaptığımız ilk şey öğretmenlerin kafasındaki
ön yargıları yıkmak oldu. Bunu nasıl yaptık?

Daha büyük bir beyni olduğu için mi?
(Hızlı

Teknoloji Önyargılarını
Kepçeyle Yıkmak

Hayır.

Öğretmenlerle ders yaptığımız ofisimize ve

Neandertal'in

beyni

toplantı odamıza teknolojinin yaşam değiştirici

Sapiens'ten daha büyük.)

etkisini

Daha kuvvetli olduğu için mi?

artırılmış gerçeklik entegreli olan bu posterleri,

(Hızlı cevap: Hayır. Bir Neandertal kolaylıkla

öğretmenlere hava atmak için kullandığımız da

Sapiens'in bileğini bükebilir.)

oldu. Ve her zaman "Ayyy. Nasıl yaptın? Ben

anlatan

posterler

astık.

Bazıları

de yapmak istiyorum!" cümlesini duyduk.

-Açıklıyorum!
Hayatta kaldı çünkü, Sapiens'in anatomisi bir-

Amaç da buydu, iyi oldu.

den fazla sesi bir araya getirerek 30 milyondan

Öğretmenlerin çekincelerini dinledik. Dilimiz

fazla cümle üretebilmesine müsade ediyor.

döndüğünce kafalarındaki soru işaretlerini

Sapiens'in bu hızlı yükseliĢi yalnızca iletiĢim

gidermeye

kurma

yetisi

dolmasını hayal ettiğimiz dimağ, soru işaretleri

Sadece

iletişim

sayesinde
kurmak

gerçekleşmedi.
yeterli

olmuyor.

(Çünkü Neandertal ve Australopithecus da
iletişim kurabiliyordu. Hatta karıncalar, kuşlar,
maymunlar

bile

iletişim

kuruyor.)

Ancak,

iletişim yetisini geliştirerek ileri düzey bir
beceriye dönüştürebilen Sapiens, bu sayede
hayatta kalma yarışını kazandı. (Şükürler

yeni

bilgilerle

tarafından işgal edilmesine izin verilemeyecek
kadar değerli.

Montrö Sınıflar Sözleşmesi?
22 yaĢında olmamın bana verdiği yetkiye
dayanarak kendimi en çok bilen ilan edip,
"Amaaan!
ortaya

iki

örnek

ne kadar

birbirinden

bağımsız gözükse de gelişmiş bir Sapiens
olarak aradaki bağlantıyı kurabildiniz değil mi?
Evet! İLETİŞİM. Bizim için hayati önem
taşıyan ileri düzey iletişim kurabilme becerisi
insanlarla

Çünkü

Anlatana

kadar

kendim

yapa-

rım"cılığın ekmeğini yiyebilirdim. Böylece hem

olsun)
Verdiğim

çalıştık.

muhattap

olduğunuz

eğitiminde en önemli konudur.

yetişkin

çıkan

işler

-kendim

yaptım

diye

söylemiyorum çok güzel olur- görsel açıdan
kaliteli olurdu. Hem de böylesi öğretmenlerin
de kolayına geleceği için gizli bir Montrö
Sınıflar Sözleşmesi imzalayıp sene boyunca
”mış” gibi yapabilirdik. Yukarıda bahsi geçen
mantığın işlemediğini, üniversite'deki grup projelerinde deneyimlemiştim.

bilmediği bir okyanusta yalnız başına yüzdüğü

Sabretmek
Bu iĢe baĢladığımdan beri aldığım olumlu dönütler

-olumsuzlarını

karıştırmayın.

Onlar

hissine kapılmaktan kurtarmanızı sağlar. "Ben
fizikten nefret ediyorum..." Olmaz!

benim himayemde, düzeltmeye çalışıyorum.-

O zaman yol yakınken ileriki ıĢıklardan U dö-

bana sabredebiliyor olmanın ne büyük nimet

nüşü yapın ve Eğitim Teknolojileri alanından

olduğunu

vazgeçin. Bu konuda söyleyeceklerim bu

bir

kez

daha

gösterdi.

Bunu

geçenlerde yaşadığım bir olayda daha iyi

kadar.

farkettim. Yaşça büyük öğretmenlerimizden
biri derse geldiğinde bana, herkesin bildiğini
varsaydığım bir şeyi sordu. Hemen tüm
varsayımlarımı bir kenara bırakıp, bilgisa-

Tüm bunları yaparsanız, yetiĢkin eğitiminde
toplumsal yargılar tarafından inĢa edilen baĢarıya ulaĢmamanız gibi bir durum söz konusu
değildir. Eğer bir de kendi değer yargıla-

yarına asla dokunmadan söylediğim yolları

rınızdaki başarıya ulaşmak için iyi niyetli ve

kendisinin
sorusunu

bulmasına
kendisinin

müsade

ederek

yardımsever olursanız harika olur. Ki onlar, sizi

çözmesine

yardımcı

Maslow'un hiyerarşisindeki kendini gerçek-

oldum. Evet, benim 2 dakikada yapacağım işi,

leştirme

basamağına

ışınlayacak

altın

anahtarlardır.

o, 20 dakikada tamamladı. Ama tamamladı.
Hâlâ yarıştaysan ne zaman bitirdiğinin bir
önemi

yoktur.

Özellikle

öğretmenlerimizdeki

yaşça

cesareti

ve

büyük
azmi

gördükçe, kendime "Acaba ben bu kadar
cesur olabilir miydim?" diye sormuyor da
değilim doğrusu. Bana düşen bu noktada o
koca yürekli insanların karşısında sabretmeyi
bir

lütuf

olarak

görmek

değil,

Aslında ne yapın biliyor musunuz? Gün sonunda vicdan muhasebesi yaparken cari
açık çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakın. Ġnsan, çoğu zaman beyninden çok vicdanına
güvenmeli. Gizli güçler tarafından yönetilen
en gerçekçi parçamız... Belki de vicdan, en
güzel soyut organımız.

onların

cesaretine hayranlık duymaktır.

Öğretmenin Dersine Ġlgi Duymak
Eğitim teknolojileri uzmanının kendi oluĢturduğum tanımına göre, bir eğitim teknolojileri
uzmanı her derse ilgi, sevgi ve saygı duymak
zorundadır. Hem de bu üçünü aynı anda
duymak zorundadır. Çünkü bu, bir öğretmeni

“Nasıl dijital vatandaĢlığın
altın anahtarı paylaşmak ise
yetişkin eğitiminin altın
anahtarının da iletişim
olduğunu öğrendim.”

GÜÇ, KENDİNİ İFADE
ETMEKTİR
Sıla EROL
Ġstek Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi Mezunu

Uzun yıllarımızı okulda geçirdiğimizi düşünecek

çocukların eğitime katılım süreçlerinin artırılması

olursak, biz öğrencilerin okul yaşamına karışması

gerekmektedir.

ve okulla bütünleşmesi okuldaki yaşam kalitesinin
önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Okuldan aldığımız tatmin duygusu, akademik motivasyonumuzu olumlu etkilerken bu tatmini alama-

Okulu, okulda yapılan akademik çalıĢmalar ve

dığımızda davranış problemleri, başarı düşüklüğü

okulun verdiği değerleri kabullenebildiğimiz ölçüde

ve okula yabancılaşma beraberinde gelmektedir.

geleceğimize

hazırlık

yapmıĢ

oluyoruz.

Okul

yaĢama hazırlayan en önemli kurum olma özelliğini

tarihsel süreç içerisinde hiçbir Ģekilde yitir-

memiĢtir. Bu nedenle ülkemizde okul çağına

Okul ortamı bize farklı tecrübeler sunar. Eğlenerek
ya da stres yaĢayarak geçirdiğimiz onlarca saat,
yaĢamlarımızın geri kalan kısmında vereceğimiz
kararları üzerinde belirleyicidir.

gelmiĢ bireylerin okullaĢma oranının artırılması
gerektiği, yapılan çalıĢma ve araĢtırılmalarla ortaya

Akademik ve sosyal olarak beklentilerimizin karĢılandığı, kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir

konmaktadır.

okul ortamının oluĢturulması en uygun adım niteli―Tek BakıĢta Eğitim‖ adlı OECD 2015 raporunda,
Türkiye‘de

okul

çağındaki

çocukların

ğindedir.

eğitime

katılma süresi 9 yıl iken OECD ülkeleri için bu süre
13 yıldır. 15-19 yaĢ aralığında eğitime katılan
öğrenci oranı OECD ülkelerinde %84 iken Türkiye‘de bu oran %69 olarak belirlenmiĢtir. Eğitim

Okula bağlılığımız, farklılık yaratacak yeteneklerimize inanan yöneticilerin, öğretmenlerin katılmamıza cesaret verdikleri sosyal etkinlikler yoluyla
sağlanmaktadır.

düzeyi ile ülke ekonomisinin büyümesi arasında

Akademik

pozitif yönde bir iliĢki olduğu yapılan araĢtırmalar

olumlu yönde bir disiplin ortamı yaratılması,

ile kanıtlanmıĢtır.

görevler, öğretmen öğrenci iliĢkileri, uygulamalar,

Toplumsal uyum kapsamında eğitim düzeyinin
yüksek olmasının sosyal faydaları; bireyin daha
fazla gelir etmesi, daha az suç oranı, demokratikleĢme ve yönetime katılma, bireysel sağlığını
koruma olarak özetlenebilir. Ekonomik, sosyal ve
bireysel

faydaları

düĢünüldüğünde,

Türkiye‘de

performansımıza

dikkat

çekilmesi,

mevcut kaynakların bulunabilirliği gibi birçok değiĢken, baĢarı ve baĢarısızlıkları için sorumluluk taĢımaktadır. Bu bağlamda, öğrencilere olumlu

özel-

likler kazandırma noktasında, bunu destekleyecek
ortamlar oluĢturmasının okulun asıl iĢi olduğunu
düĢünmekteyim.

Okulumuzda kiĢisel geliĢimimiz, sosyalleĢmemiz

gerekir. Ġlerlediğimiz bu yolda kendime sorduğum

için sesimizi duyurabileceğimiz fırsatların verildiği

en önemli soru "Güç nedir?". Güç kendini

ders dıĢı etkinlikler ve faaliyet programları, öğretim

etmektir. Sen sesini duyurabildiğin kadar güçlü-

programıyla birleĢtirilerek kendimizi değerli ve

sündür. Öğrendiğini öğrettiğin, bildiğini haykırdığın

güçlü hissetmemiz sağlanmıĢtır. Bunlar sayesinde

zaman, daha sağlam basar ayakların. Bu yüzden

öğrendiklerimizi yaĢamda uygulama Ģansına sahip

onlarca konferansa katıldık. Münazaralar

olurken takım çalıĢması, bireysel ve grup sorumlu-

Ġnandığımızı savunmayı öğrendik.

luğu, rekabet, iĢbirliği gibi değerleri kendimize katmıĢ olmaktayız. Tüm bu faaliyetlerin odak noktasında olan bizlerin, ileride bir kariyer edinmede ne
kadar Ģanslı olduğumuzu tüm içtenliğimle belirtmek

ifade

yaptık.

Ülkemizin geleceğini Ģekillendirecek gençler olarak
bizlerin ülkemizde yaĢanılan sosyal adaletsizliğe,
cinsiyet ayrımcılığına, demokratikleĢme süreçlerine
önemli katkılar yapmamız gerektiğini düĢünüyoruz.

isterim.
Akademik süreçlerde baĢarılı olmanın yanı sıra bizi
hayata hazırlayan en önemli değerlerden biri de

Türkiye‘de eğitim harcamalarının %52,3‘ünü en
zengin %10‘luk kesim gerçekleĢtirirken, en yoksul

çevremize karĢı kazandığımız farkındalıktır. Bizler,

%10‘luk kesimin yaptığı eğitim harcaması %0,7‘de

hayata farklı bakmayı deneyenler olarak eğitim öğ-

kalmaktadır. Ülke olarak eğitime harcadığımız para

retim sürecimizde okulumuzun da desteği ile sosyal

OECD ülkelerinin ortalamasından neredeyse 3 kat

sorumluluk projelerinde yer almaktan hep onur duy-

daha azdır. Daha güçlü yarınlara ulaĢmak için, ka-

duk.

dın-erkek ayrımcılığının önüne geçmek için, kadın-

Birlik ve beraberliğin, alıĢılmadık onca güzel Ģeyi

ların istihdam oranını artırarak erkeklerle ücret eĢit-

ne kadar normalleĢtirdiğini ve hayatın bir parçası

sizliğini ortadan kaldırmak için, demokratikleĢme

haline getirdiğini gördük. Farklılıklara farkındalık
yaratmak için "Otizmin farkındayız ve onların her
zaman yanındayız." dedik. Biz onlara birçok

an-

lamda destek olurken onlar da bize eĢi benzeri ol-

süreçlerini baĢarıyla tamamlamıĢ bir ülke için, eğitim ortamlarının iyileĢtirilmesi, okullaĢma oranlarının artırılması gerekmektedir.

mayan bir vizyon kattı.

Bu gibi nedenlerle bizler yurt dıĢındaki çalıĢmalarla

Biz gördük ki akademik anlamda bize verilen kaza-

farklı ülkelerdeki yaĢam koĢullarını, kültürel ve sos-

nımlar, farkına vardıklarımız kadar değerli. Bizler

yal yapıyı inceleme fırsatı bulduk. Bu tecrübeleri,

öğrendiklerimizle kıymetliyiz. Öte yandan sadece
ülkemizle de sınırlı kalmadık. Her gün küreselleĢen
bu dünyada keĢfedilecek çok Ģey vardı bize göre.

yaĢamımızın her noktasında hem kiĢisel geliĢimimiz hem de ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaĢması için kullanacağız.

Ülke ülke gezdik, konferanslara katıldık, tartıĢtık,
problemlerle yüzleĢtik; yeri geldi birbirinden önemli
onlarca platformda ülkemizi temsil ettik ve hiçbir
problemi çözümsüz bırakmadık. Çözümler ürettik
kendimizce ve en önemlisi farklı kültürleri tanıdık ve
gittiğimiz her ülkede daha farklı büyüdük. Tüm farklılıklara rağmen bitmeyecek arkadaĢlıklarla geri
döndük.
Adımları sağlam olmalı insanın, bunun için de güç

Gelecekte çocuklarımızın ve gençlerimizin daha

katıldığımız proje yarıĢmaları ve konferansların,

fazla eğitim sürecine girmelerini (okullaĢmalarını)

edindiğimiz bilgiyi hayata geçirme motivasyonu,

sağlayarak ülkemizde yaĢanan eğitim imkânlarına

sosyal geliĢimimiz açısından destekleyici olmuĢtur.

ulaĢma konusunda yaĢanan sorunların üstesinden
gelmeye çalıĢacağız. Bu bağlamda, farklı kültürleri
tanımaları adına gençlere ulusal ve uluslararası

"Dönüp kazandıklarımıza bakınca ne kadar önemli
fırsatları elde etmiĢiz, ne kadar güzel Ģeyler sunulmuĢ bize daha iyi anlıyoruz.

konferans ve seminerlere katılmalarının önemi
aktarılmalı.
Bizler gittiğimiz yerlerde birbirimize sahip çıkmayı
öğrendik, hayata daha farklı bakmayı öğrendik. Her

Bizler aynı yüreğin parçalarıyız. O kocaman yürek
bize demiĢ ki "Sanatsız kalmıĢ bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuĢ demektir." Çok büyük

konferans öncesinde yaptığımız çalıĢmalar, sadece

bir edebiyat aĢkıyla yetiĢtirildik. ġiirle büyüdük

yeni bir bakıĢ açısı kazanmamızı sağlamakla kal-

Ģiirle beslendik. Bunun verdiği özgüvenle hiç

mayıp aynı zamanda ana dilimiz dıĢında baĢka bir

çekinmeden dinletilere katılıp Ģiirler okuduk. Çünkü

dili konuĢurken yaĢadığımız çekingenliği de üzeri-

bir gün herkes bir Ģiire konu olacak ya da kendini

mizden atmamızı sağladı.

bir Ģiire katacak.

Teknolojinin ve bilimsel geliĢmelerin sonucundaki
küreselleĢme, hayatımızı büyük ölçüde Ģekillendir-

Güç, cesaret, özgüven ve daha

mektedir. Buna bağlı olarak bir ülkenin en önemli

nicesinin anahtarı eğitim.

gücünü, bilimsel okuryazar bireylerden aldığı tartıĢılamaz bir gerçektir.
Okulumuzda fen bilimleri ve matematik alanlarındaki akademik yaklaĢımlar, bize araĢtırma olanakları
ve beceriler kazandırırken aynı zamanda yaratıcılığımızın geliĢimine de katkıda bulundu. Bu alanda

Bizlere bu anahtarı altın tepside sunan okullarımıza
her zaman minnettarız ve biliyoruz ki onlar da teslim ettikleri o anahtarı açan kapının ardında, kocaman yürekler görmek istiyorlar. Ne mutlu ki biz bu
duyguyu en güzel Ģekilde yaĢadık yaĢattık.

